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1. Introdução
O presente documento constitui o Aditamento ao Estudo de
de Impacte Ambiental (EIA) da Expansão do
Terminal de Contentores (TXXI) do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases),
fases) datado de junho de 2014, e visa dar
resposta à solicitação de elementos adicionais por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de 14
de agosto de 2014. Em anexo (Anexo A.I) é apresentada uma cópia do pedido de elementos adicionais, que
tem como assunto “Avaliação de Impacte Ambiental sobre o Projeto: “Expansão do Terminal de
Contentores do Porto de Sines (TXXI) (3ª e 4ª fases)” (AIA 2773) – Solicitação de Elementos Adicionais
para efeitos de Conformidade do EIA” (Ofício n.º S43395-201408-DAIA.DAP). A identificação das questões
a responder encontra-se em anexo ao referido ofício.
Nos capítulos seguintes apresentam-se os elementos adicionais e a reformulação dos aspetos requeridos,
organizados de acordo com a estrutura do pedido de elementos adicionais. Assim, após o presente
capítulo introdutório (capítulo 1) apresentam-se:
•

no capítulo 2,
Aspetos Globais”
2 os “Aspetos
Globais solicitados no ponto n.º 1 do pedido;

•

no capítulo 3,
Fatores Ambientais”
3 a reformulação dos capítulos relativos aos “Fatores
Ambientais referidos no
ponto n.º 2 do pedido.

Sempre que possível, para cada questão relativamente à qual foram pedidos enquadramentos,
desenvolvimentos, esclarecimentos ou elementos adicionais, transcreve-se o texto do pedido, seguido da
resposta (e.g. esclarecimento, desenvolvimento e/ou elemento adicional) correspondente. Nos casos em
que o pedido exige a reformulação de textos do relatório síntese para além da apresentação de elementos
adicionais, substitui-se toda a secção e/ou capítulo do EIA, dependendo da extensão da reformulação
efetuada.
É o caso, por exemplo, das Medidas de mitigação,
mitigação Programa de monitorização e Avaliação global do
projeto,
projeto que se apresentam, respetivamente, nos capítulos 4, 5 e 6 do presente documento, substituindo
os capítulos 6 a 8 do Relatório Síntese (Volume I) do EIA.
Finalmente e de acordo com o solicitado no último ponto (n.º 3) do pedido de elementos adicionais, foi
revisto e atualizado o Resumo Não Técnico
RNT),
Técnico (RNT
RNT incorporando os elementos adicionais aplicáveis
veiculados no presente aditamento, o qual constitui um volume autónomo (Volume III) e substitui na
íntegra a versão de junho de 2014.
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2. Aspetos globais
2.1. Do projeto
. Enquadramento do projeto no Plano Estratégico de Transportes e lnfraestruturas, e na política marítimomarítimoportuária (integrando informação parcialmente constante do fator socioeconomia).
De acordo com o proponente (Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. – APS), o projeto
enquadra-se nos seguintes documentos oficiais de política marítimo-portuária referenciados no EIA, onde
estão referidos os principais investimentos estratégicos para o porto de Sines:
•

Livro Branco “Política Marítima Portuária rumo ao século XXI” (SEOP, 1997);

•

Orientações Estratégicas do MOPTC para o Setor Marítimo Portuário (MOPTC, 2006);

•

Programa

Operacional

de

Acessibilidades

e

Transportes

2000-2006

(M.Equip.Social/FEDER/Fundo de Coesão, 2000);
•

Plano Estratégico de Transportes 2008 – 2020 (MOPTC, 2007);

•

Corredor Ferroviário de Mercadorias Nº 4 (European Regulation 913/2010);

•

Estratégia para a Rede Ferroviária Nacional 2014 – 2050 (REFER, 2013);

•

Relatório Final do GTIEVA… 2014 (GTIEVA, 2014);

•

Plano Estratégico de Infraestruturas e Transportes, 2014 (SET/Ministério Economia, 2014).

Acrescenta-se que estes documentos são efetivamente referidos na caracterização do ambiente afetado
pelo projeto no âmbito da socioeconomia, como se pode verificar no presente Aditamento, onde esse
capítulo do Relatório Síntese (Volume I – do EIA) é substituído, na secção 3.7.1..

. Desenvolvimento da justificação do projeto (3ª e 4ª fase), integrando histórico de exploração do terminal
existente
existente e previsões, bem como informação constante do capítulo relativo à socioeconomia.
socioeconomia. A
informação apresentada deve, entre outros aspetos, fundamentar claramente as áreas e configuração de
terraplenos e extensão do cais e do molhe, inerentes à 3ª, e 4ª fase.
fase.
A 3.ª fase do Projeto de Expansão do Terminal XXI tem em vista criar o terceiro posto de acostagem
previsto no projeto inicial, dando resposta à procura do mercado. A evolução no comprimento dos navios
verificada na última década requer contudo uma extensão do cais e consequentemente do terrapleno e do
molhe de proteção.
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Tal proporcionará o aumento da capacidade do Porto de Sines para 2.300.000 TEU por ano, posicionandoo entre os principais portos da península ibérica, com uma posição estratégica na confluência das
principais rotas de carga contentorizada Norte-Sul e Este-Oeste.
De acordo com as previsões de crescimento do Terminal XXI (Figura 1), que ultrapassará um milhão de TEU
em 2014 (Quadro 1), é ainda considerada uma 4.ª Fase de Expansão para se garantir o quarto posto de
acostagem previsto no projeto inicial, que irá proporcionar um aumento da capacidade anual deste
terminal para os 3.000.000 TEU.

Fonte: Projeção DCA/APS, baseada em informação da PSA Sines (APS, comunicação escrita, setembro de 2014)

Figura 1 – Previsão da movimentação de contentores (TEU) no Terminal XXI no horizonte de 2016

Quadro 1 – Histórico de exploração do TXXI (incluindo transhipment, movimentação por camião e por
ferrovia) registado pela APS

Modo de transporte

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (1.º sem.)

Marítimo
Movimento Contentores (TEU) 121.957 150.038 233.118 253.495 382.089 447.495 553.063 931.036

596.476

Transhipment

469.078

62.303

77.663

266

320

422

467

556

607

667

893

462

51,1%

51,8%

53,6%

61,5%

67,3%

67,8%

66,6%

77,7%

78,6%

Movimento Contentores (TEU)

55.110

68.228

75.474

76.271

97.721

Movimento Comboios (n.º)

2.105

2.773

3.112

2.217

2.628

Movimento Navios (n.º)
Quota Transhipment

124.926 156.024 257.127 303.372 368.358 723.302

Hinterland
Ferroviário

4

111.664 134.227 137.340
2.838

2.909

3.166

89.384
2.068
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Modo de transporte

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (1.º sem.)

Quota Hinterland

91,9%

91,0%

88,8%

89,1%

87,4%

87,2%

71,2%

74,7%

81,6%

Movimento Contentores (TEU)

4.890

6.732

9.505

9.358

14.073

16.440

54.165

46.626

20.205

Movimento Camiões (n.º)

3.307

4.331

5.901

5.713

8.422

10.534

40.596

36.830

14.346

Quota Hinterland

8,2%

9,0%

11,2%

10,9%

12,6%

12,8%

28,8%

25,3%

18,4%

Rodoviário

Fonte: DSC/APS (APS, comunicação escrita, setembro de 2014).

Em anexo (Anexo A.II) apresenta-se um documento produzido pela PSA Sines (2012) sobre o
desenvolvimento da Fase 2, onde é feito um resumo histórico dos antecedentes da concessão do TXXI e
justificada a necessidade de expansão face à dinâmica do mercado da primeira década do séc. XXI e aos
desafios antecipados para o futuro.
Finalmente no sítio da APS (2014c) é possível encontrar informação relativa ao desempenho (histórico) do
Terminal XXI, bem como informação adicional nas Revistas do porto, nomeadamente as n.º 56 e 60 onde é
feita uma previsão de crescimento até 2020:
•

“o terminal está agora pronto para receber os futuros grandes porta-contentores de 18.000
TEUs”. (…). O responsável para a Europa da PSA reforçou ainda o facto de o Porto de Sines
ser o único porto português que oferece ligações diretas de e para os mais importantes
mercados mundiais como a Ásia, a América do Norte e o Canada e a América do Sul,
integrando assim Portugal no mais importante canal logístico e dando uma importante
contribuição para a internacionalização e a competitividade das exportações. As obras da 2ª
fase de expansão do Terminal XXI (contratualmente designada 1B) incluíram o
prolongamento do cais de acostagem em 350 metros, para um total de 730 metros,
permitindo agora a movimentação simultânea de dois navios porta-contentores de última
geração. A área de parqueamento foi igualmente ampliada para um total de 24 hectares,
possibilitando o aumento da capacidade de armazenagem do terminal. Os investimentos
referentes a esta fase de expansão (…) permitem disponibilizar uma capacidade de
movimentação anual de 1.000.00 TEU.” (APS, 2014c – Revista APS n.º 56, junho 2012).

•

“(…) Terminal XXI já ter atingido os 330 mil TEU nos primeiros cinco meses deste ano, um
crescimento de 70% em comparação com o mesmo período no ano passado. Assim, (…)
facilmente serão atingidos os 800 mil TEU até ao final deste ano. (…) “para 2014, o objetivo é
chegar a 1 milhão de TEU movimentados e o desafio em 2020 passa por atingir os 2.3
milhões de TEU e conseguir alcançar uma posição no top 3 dos portos mais movimentados
da Península Ibérica, destronando Barcelona da terceira posição”” (APS, 2014c – Revista
APS n.º 60, agosto de 2013).
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. Caracterização dos acessos e da rede rod0 e ferroviária que servem o Terminal (em complemento da
informação constante da pág. 23 do EIA), identificando entre outras características, perfil transversal,
capacidades, ligações
ligações à rede nacional e internacional e eventuais condicionantes ao desenvolvimento do
Terminal.(…)
. Caracterização de eventuais linhas/ramais ferroviários existentes e/ou a construir no terminal.
De acordo com o proponente e em complemento à informação constante do EIA, o porto de Sines/Terminal
de Contentores é servido pelos seguintes acessos da rede rodoviária nacional: IP8, IC33, EN 120, 1 e 4 (IC
4). Foram construídas pela APS, durante a implementação do Terminal de Contentores (TCS), as
infraestruturas de acessibilidades portuárias com ligação às redes nacionais (APS, comunicação escrita,
setembro de 2014; cf. também as plantas e perfis em anexo – Anexo A.III). Adicionalmente, o projeto não
contempla a construção de novas linhas ou ramais ferroviários.
Atualmente não existem condicionantes nos acessos portuários de ligação às redes nacionais. Contudo
verifica-se que, na rede rodoviária nacional, ainda não estão concluídas as obras referentes à A26 (IP8) e
IC33. Quanto aos acessos ferroviários aguarda-se o desenvolvimento do projeto e sua implementação, do
Corredor de ligação porto de Sines à linha do Sul e a ligação Évora/Caia (Corredor n.º 4 / Corredor
Atlântico) (APS, comunicação escrita, setembro de 2014; cf. também secção 3.7.1.4 – O eterno problema da
ligação ao hinterland).

. Caracterização dos novos pórticos a instalar, em complemento da informação constante da pág. 37 do
Relatório Síntese (RS), e de outros equipamentos a instalar, ou estruturas
estruturas a construir.
De acordo com a PSA Sines (APS, comunicação escrita, setembro de 2014), as caraterísticas do
equipamento são as seguintes:
Gruas de Cais
Grua com quatro pernas, duas no lado do mar e duas do lado de terra, cada uma suportada por um
conjunto de oito rodas alinhadas com o eixo do movimento da grua.
As gruas de cais movem-se ao longo da plataforma do cais sobre carris posicionados segundo
alinhamentos paralelos à frente de cais
Distância entre pernas do pórtico (WS-LS) _____________ 30,48 m
Velocidade máxima do vento em operação _____________ 90 km/h
Alimentação: elétrica
Pórticos de Parque
Grua com quatro pernas, cada uma suportada por um conjunto de oito rodas alinhadas com o eixo do
movimento da grua.
Os pórticos de parque movem-se ao longo dos blocos do parque segundo alinhamentos paralelos à frente
de cais.
Distância entre pernas do pórtico ____________________ 23.70 m
Velocidade máxima do vento em operação _____________ 90 km/h

6
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Nesta fase de projeto estão previstas na fase 3 a aquisição de mais cinco gruas de cais e dezassete gruas
de parque. Na fase 4 esses equipamentos serão acrescidos de quatro e treze respetivamente.
Alimentação: elétrica.
Também em complemento à informação constante da pág. 37 do Relatório Síntese do EIA, o proponente
forneceu o desenho ilustrativo dos pórticos apresentado em anexo (Anexo A.IV) e sugeriu a consulta das
págs. 22 e 23 do projeto de execução do cais e terraplenos (Fase 3 – PSA Sines, 2014), para uma
caracterização mais detalhada dos novos pórticos e outros equipamentos a instalar ou estruturas a
construir.

. Peça desenhada relativa às infraestruturas portuárias /projetos associados (referidos no ponto 3.8 do
RS).
Em anexo (Anexo A.V) apresenta-se a planta funcional do porto, que complementa o referido no ponto 3.8
do Relatório Síntese do EIA.

. Alternativas de projeto, nomeadamente de utilização de áreas já existentes para terraplenos, extensão e
orientação do molhe, configuração dos terraplenos.
De acordo com o proponente (APS, comunicação escrita, setembro de 2014), o projeto em estudo (3.ª e 4.ª
Fases) representa uma extensão do atual Terminal, constituído por um prolongamento do cais e respetivos
terraplenos, em continuidade ao anterior projeto que, pelo tipo de atividade – movimentação de
contentores – tem um desenvolvimento modular, ou seja, para determinadas extensões de cais têm de ser
criados terraplenos de apoio e infraestruturas de proteção, pelo que a consideração de alternativas não é
aplicável. A concessionária do TXXI (PSA Sines), em resposta a este item do pedido de elementos
adicionais, confirmou a inexistência de alternativas “face às áreas e funcionalidades que se pretendem
instalar” (APS, comunicação escrita, setembro de 2014).

. Explicitação das "obras terrestres" referidas (pág. 343 do RS).
RS).
A expressão “obras terrestres” referida na pág. 343 do RS pretende agrupar todas as atividades de obra
que decorram em contexto terrestre, particularmente as atividades associadas à preparação e
equipamento das zonas de acesso e estaleiro. Não existem novas obras terrestres para além das
constantes dos projetos dos terraplenos e cais (APS, comunicação escrita, setembro de 2014).
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. Identificação do tipo e volume do material a extrair da pedreira de Monte Chãos, estimado para 4ª fase
(3ª fase 3,5 M m3). (…)
(…)
. Volume/quantidades de material a utilizar nos aterros, por tipologia (rocha, betão, outros) estimados
para a 4ª fase; (em complemento do quadro apresentado na pág. 43 do RS).
De acordo com o proponente (APS, comunicação escrita, setembro de 2014), o tipo e volume do material a
extrair da pedreira de Monte Chãos para o molhe, estimado para a 4.ª fase é “da mesma ordem de
grandeza do descrito para a 3.ª fase. A 4.ª fase é idêntica à 3.ª a menos de ligeiro aumento da
profundidade” (cf. Quadro 2, que substitui o quadro apresentado na pág. 43 do Relatório Síntese do EIA,
também no que se refere ao volume/quantidades de material a utilizar nos aterros, por tipologia). Para o
cais e terraplenos o tipo e volume do material a extrair da pedreira de Monte Chãos, estimado para a 4.ª
fase, comparativamente à 3.ª fase, quase duplica, devido à maior extensão destas infraestruturas na 4.ª
fase.
Quadro 2 – Tipo e volume do material a extrair da pedreira de Monte Chãos e/ou a utilizar nos aterros,
estimado para a 3.ª e 4.ª fases

Volume (m3)

Materiais

Molhe

Cais/terraplenos

Total

935.750

2.046.000

2.981.750

409.125

64.000

473.125

1.344.875

2.110.000

3.454.875

Prefabricado

242.000

26.200

268.200

“in situ”

22.500

4.380

26.880

TOTAL

264.500

30.580

295.080

ToT

1.050.000

4.500.000

5.550.000

560.000

490.000

1.050.000

1.610.000

4.990.000

6.600.000

Prefabricado

242.000

26.200

268.200

“in situ”

22.500

4.380

26.880

TOTAL

264.500

30.580

295.080

Observações

3.ª FASE
ToT (Todo o
ENROCAMENTOS

Tamanho)
Selecionado
TOTAL

BETÕES

Elementos

de

proteção (molhe)
Viga de coroamento
(molhe)

4.ª FASE

ENROCAMENTOS

Selecionado
TOTAL

BETÕES

Elementos

de

proteção (molhe)
Viga de coroamento
(molhe)

Fonte: APS, comunicação escrita, setembro de 2014
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. Estaleiros principais (cais e molhe) - caracterização das áreas a utilizar, ações de preparação das
mesmas, atividades a desenvolver /equipamento a instalar, acessos, uso futuro das áreas (acompanhado
de cartografia detalhada).
detalhada).
As obras de ampliação do molhe e de expansão do cais e terraplenos são independentes e, tomando como
referência o atual contrato de concessão, são promovidas (dono de obra) por entidades diferentes, a APS
no caso do molhe e a PSA Sines no caso dos cais e terraplenos. As obras a realizar serão objeto de
concurso público e nos documentos de concurso são indicadas as zonas disponibilizadas para estaleiro e
definidas as acessibilidades entre as zonas de estaleiro e as zonas de obra.
No caso da ampliação do molhe,
molhe a componente de extração dos materiais pétreos representa mais de 80%
das quantidades necessárias constituindo por isso em conjunto com o local da obra os dois polos entre os
quais toda a atividade se desenrola. A localização do estaleiro reflete essa situação. Apresentam-se
plantas com as áreas de estaleiro e as acessibilidades que serão válidas para a 3.ª e 4.ª fases de
ampliação do molhe com a única diferença de quando se iniciar a 4.ª fase a 3.ª estará concluída
(Anexo A.VI). A área de estaleiro prevista fora da pedreira é apenas a disponibilização de uma zona de cais
para carregamento de barcaças no caso de o empreiteiro optar por utilizar meios marítimos para a
construção do molhe, possibilidade que permite aliviar o trafego terrestre. A ocupação das áreas é
apresentada na proposta dos concorrentes e está diretamente relacionada com a forma como o
concorrente irá realizar as obras. A título de exemplo apresenta-se no mesmo anexo o projeto de estaleiro
proposto pelo empreiteiro das obras da 2.ª fase de ampliação do molhe leste.
No caso das obras de expansão do cais e terraplenos as áreas disponibilizadas para estaleiro localizam-se
nas zonas do terminal e, na pedreira, a área é apenas indicativa da zona de extração dos materiais pétreos
e de carregamento dos enrocamentos para a obra. As zonas de estaleiro no terminal estão divididas em
duas partes, uma para o estaleiro administrativo e social e que se tem mantido invariável e outra onde
poderão ser instalados os equipamentos para a obra e que acompanham as fases de expansão e no final
ficarão integradas como zonas de parqueamento de contentores. São apresentadas plantas com a
localização das zonas previstas para estaleiro e como exemplo o projeto de estaleiro proposto pelo
empreiteiro da 2.ª fase de expansão do terminal XXI (Anexo A.VI).
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. Centrais de betão (localização e caracterização sumária das mesmas).
De acordo com o proponente (APS, comunicação escrita, setembro de 2014), tratando-se de obras que
serão objeto de concurso público internacional existem opções que apenas aos concorrentes compete
apresentar. Como exemplos ilustrativos de como as situações podem ser distintas, para o caso da
construção do molhe a proposta previa a instalação de 2 centrais de betão e, para o caso do cais e
terraplenos todo o betão seria pré-fabricado em centrais industriais localizadas na zona industrial de Sines
e transportado para a obra.

. Caracterização do local de produção das peças pré fabricadas.
De acordo com o proponente (APS, comunicação escrita, setembro de 2014), na obra do molhe a préfabricação dos elementos de proteção (cubos modificados com 60 e 71 tons) é feita na área de estaleiro
localizada na pedreira. Tomando como exemplo a obra atual de expansão do cais e terraplenos,
terraplenos as peças
foram pré-fabricadas em instalações fora da zona de Sines e transportadas para o local das obras. No
entanto e dependente da opção apresentada na proposta ao concurso público, poderão existir opções
para prefabricar na zona destinada ao estaleiro.

. Caracterização específica
específica do tratamento de águas residuais geradas na fase de construção (em
complemento da informação constante da página 45 do RS).
De acordo com o proponente, a tipologia de atividades previstas para a fase de construção não configura a
produção de águas residuais que obriguem a uma previsão antecipada de sistemas de tratamentos
específicos (APS, comunicação escrita, setembro de 2014). Não obstante, faz parte das exigências do
concurso para a realização das obras a apresentação dos sistemas de gestão de segurança e de qualidade
ambiental da obra que os concorrentes se propuserem aplicar. Como exemplo ilustrativo, apresenta-se o
Plano de Gestão Ambiental da Obra proposto pelo empreiteiro da 2.ª fase de ampliação do molhe leste
(Anexo A.VII).

10
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. Explicitação dos aspetos construtivos do molhe, e dos terraplenos, que possam induzir e/ou minimizar os
impactes ambientais.
A execução das soluções construtivas apresentadas no projeto só é possível através da obtenção de
materiais para constituição do núcleo e dos filtros, transporte para o local e descarga direta ou com auxílio
de gruas, de acordo com o proponente (APS, comunicação escrita, setembro de 2014).
Os materiais a utilizar serão obtidos através de extração de pedra em pedreira licenciada para o efeito,
com mais de 40 anos de atividade e de utilização quase exclusiva para obras portuárias. O transporte de
materiais para a frente de obra será feito utilizando rede viária própria, de reduzida sobreposição com a
rede pública. A colocação de materiais é feita por descarga direta para elementos de menor dimensão e
com auxílio de gruas para os elementos de maior dimensão.
No que se refere à execução dos terraplenos, todos os taludes marginais expostos à ondulação serão
protegidos de forma adequada através da instalação de proteções marginais com mantos de pedra e tela
geotêxtil, evitando a erosão e a fuga de materiais finos dos aterros, limitando os impactes ambientais
associados.

Fase de exploração
. Caracterização do modus operandi do Terminal.
O Terminal XXI é um terminal de contentores onde se procede à carga e descarga de contentores
transportados por via marítima por navios designados por porta-contentores, e destinados a serem
transportados da origem ao destino final, por via ferroviária ou rodoviária. Os contentores descarregados
podem ser posteriormente encaminhados para outros navios (transhipment) ou para as redes rodo e/ou
ferroviárias (APS, comunicação escrita, setembro de 2014).
Atualmente, o Terminal XXI possui 730 m de cais acostável, estando em fase de execução uma ampliação
de 216 m ao abrigo do contrato de concessão em vigor. Este terminal opera duas linhas ferroviárias de
618 m cada, fazendo a interligação rodoviária através da portaria, que dispõe de uma entrada para
veículos lideiros e duas entradas para veículos pesados e de quatro saídas, uma das quais equipada com
báscula. Para mais informações, o proponente sugere a consulta do Regulamento de Operação da PSA,
disponível na página da internet do porto de Sines em www.portodesines.pt (APS, comunicação escrita,
setembro de 2014).
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. Caracterização dos navios que utilizarão o Terminal, e identificação das características operacionais dos
mesmos que possam induzir poluição dos habitats marinhos.
De acordo com o proponente (APS, comunicação escrita, setembro de 2014) utilizarão o Terminal navios
de variadas dimensões, incluindo panamax e post-panamax. No caso de navios porta-contentores, o
sistema de lastros destina-se a equilibrar o navio em função da colocação das cargas (contentores), não se
prevendo grandes operações de lastro/deslastro face ao tipo de operações, essencialmente,
transhipment, que implica carga e descarga. Acresce que, de acordo com o Regulamento de exploração,
ambiente e segurança do porto de Sines, está sujeito a contraordenação “Bombear lastro proveniente dos
tanques de carga para as águas portuárias” e “A realização de operações de lastro, deslastro, trasfega
interna de carga ou bancas nos navios intervenientes durante as manobras de atracação ou largada”.
A concessionária do TXXI forneceu as características mais detalhadas do navio de projeto, tendo referido
que ”Embora não existam disponíveis elementos para apresentar sobre a indução de poluição nos

habitats marinhos, pode-se afirmar que os navios de última geração possuem tecnologias mais
limpas e amigas do ambiente. Ao aumentar a capacidade dos navios diminuirá o número de escalas,
o que terá efeitos minimizadores na perturbação dos habitats” (PSA Sines – APS, comunicação escrita,
setembro de 2014).
Quadro 3 – Características do navio de projeto

Máx. Navio
Deadweight (Tons)

200.000

Deslocamento (Tons)

260.000

Feeders

Comprimento LOA (m)

400

150

Largura B (m)

59

22

Calado D (m)

14,5 a 16

8

Max. Ângulo de aproximação (º)

5

Velocidade de acostagem (m/s)

0,10

Máx. Pressão no casco do navio (kN/m2)

200

Energia normal de acostagem (kNm)

1.113

Energia excecional de acostagem (kNm)

1.670

Reação do sistema de defensas (kN)

3.100

Reação máxima a adotar no cais (kN)

4.000

Distância entre defensas (m)

12,0

Fonte: PSA Sines (APS, comunicação escrita, setembro de 2014).
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. Caracterização do tráfego atual e previsto de navios - volume de tráfego e tipologia de navios (evolução).
O tráfego atual é objeto do Quadro 1 – Histórico de exploração do TXXI (incluindo transhipment,
movimentação por camião e por ferrovia) registado pela APS. Para a tipologia de navios o proponente
forneceu, a título de exemplo, o seguinte quadro com as características de navios que escalam o

Terminal.
Quadro 4 – Características de navios que escalam o Terminal

Tonelagem

Tonelagem

bruta

deadweighgt

(ton)

(ton)

13,026

60117

63,014

4953

32,2

13,5

54214

68126

5059

134,44

22,5

8,71

9981

11255

868

MSC CAPELLA

366,43

48,2

16

141635

141103

13092

ARIES

194,06

28,2

11,5

23722

29266

1835

PORTUGAL

294,117

32,2

13,27

53324

63510

4545

BERIT

134,44

22,5

8,71

9981

11391

868

MSC CAROUGE

274,98

32,2

13,5

50963

63428

4870

134,44

22,5

8,71

9962

11433

868

300

40

14,5

75590

85882

3174

Comprimento

Boca

Calado

(m)

(m)

(m)

MSC MESSINA

299,95

37,1

SCT SANTIAGO

294,09

WEC GOYA

Nome

WEC
VELAZQUEZ
MSC LUDOVICA

Capacidade
(TEU)

Fonte: CLT/APS (APS, comunicação escrita, setembro de 2014).

No que diz respeito à evolução prevista, a mesma foi apresentada na Figura 1 – Previsão da movimentação
de contentores (TEU) no Terminal XXI no horizonte de 2016 – e, na resposta ao mesmo item do pedido de
elementos adicionais, cita-se a previsão de crescimento do TXXI até 2020, de acordo com as Revistas do
porto n.º 56 e 60.

. Identificação das rotas dos navios, ao largo do sudoeste do País, e do trajeto desenvolvido pelos navios
para acostarem.
De acordo com a concessionária do TXXI (PSA Sines – APS, comunicação escrita, setembro de 2014), as
rotas ao longo da costa sudoeste estão definidas nas cartas náuticas, nomeadamente, no esquema de
separação de tráfego, Cabo de São Vicente. Neste contexto a APS (comunicação escrita, setembro de
2014) forneceu também a Figura 2.
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Fonte: APS (comunicação escrita, setembro de 2014).

Figura 2 – Rede de Serviços Globais (Ligação direta aos principais mercados de produção e consumo)

O trajeto dos principais serviços regulares de longo curso ao largo do sudoeste do país está ainda
disponível no sítio da APS (2014c), nomeadamente na Revista APS n.º 56 (Figura 3).
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Fonte: Revista APS n.º 56 (APS, 2014c).

Figura 3 – Principais serviços regulares de longo curso

Para uma melhor compreensão do trajeto desenvolvido pelos navios para acostarem, a APS forneceu
impressão de dois dias da movimentação de navios para os terminais TMS e TCS registada pelo sistema
SIIG de planeamento portuário da APS (Anexo A.VIII).

. Caracterização do tráfego rodoviário e ferroviário, atual e previsto.
O tráfego rodoviário e ferroviário atuais são objeto do Quadro 1 – Histórico de exploração do TXXI
(incluindo transhipment, movimentação por camião e por ferrovia) registado pela APS.
Conforme se pode observar na Figura 1 – Previsão da movimentação de contentores (TEU) no Terminal XXI
no horizonte de 2016 e de acordo com as projeções da APS (comunicação escrita, setembro de 2014), o
aumento previsto na movimentação de contentores está, essencialmente, associado ao transhipment,
pelo que não se prevê um aumento significativo do transporte rodoviário.
rodoviário
O acréscimo de tráfego ferroviário está dependente da ligação a Espanha pelo que, para melhor conhecer
as potencialidades do porto, a APS encomendou o “Estudo de movimentação de mercadorias no porto de
Sines e de viabilidade da construção de um novo acesso ferroviário a Espanha”, realizado em 2014 pela
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TIS – Transportes, Inovação e Sistemas, S.A. e apresentado em anexo cujo relatório final se anexa (Anexo
A.IX).

. Caracterização das cargas/materiais "transportados" (registados até à data e evolução prevista).
De acordo com a concessionária do TXXI (PSA Sines – APS, comunicação escrita, setembro de 2014), as
cargas/materiais "transportados" são contentores com material diverso no seu interior: perecíveis,
matérias primas, têxteis, cereais, maquinaria e equipamento diverso, etc.

. Identificação do consumo de água afeto
afeto à exploração do projeto (uma vez que o EIA refere que não se
perspetiva uma alteração significativa do mesmo).
De acordo com a concessionária do TXXI (PSA Sines – APS, comunicação escrita, setembro de 2014), o
consumo de água afeto à exploração do projeto é fundamentalmente constituído por água potável para
utilização sanitária e água industrial para a rede de combate a incêndios. Nas zonas do parque o combate
a incêndios é feito com recurso a água do mar, com sistemas constituídos por grupos elevatórios móveis.
Apresenta-se um quadro com os registos de consumos em 2008 e 2013.
Quadro 5 – Consumo de água afeto à exploração do projeto (m3)

2008

2013

Industrial Potável

Industrial Potável

Janeiro

250

340

Fevereiro

301

133

250

239

Março

139

214

250

354

Abril

227

122

312

354

Maio

263

165

360

321

Junho

159

129

149

463

Julho

448

178

689

304

Agosto

307

167

315

523

Setembro

234

219

258

440

Outubro

221

271

175

451

Novembro

237

179

211

471

Dezembro

124

173

256

298

2660

1950

3225

4218

Total

Fonte: PSA Sines (APS, comunicação escrita, setembro de 2014).
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. Caracterização da rede de águas residuais inerente à fase de exploração, e do sistema de tratamento a
adotar (apresentando sumariamente sistema atual).
De acordo com o proponente (APS, comunicação escrita, setembro de 2014), a zona portuária dispõe de
uma rede própria de águas residuais, não se prevendo alteração da mesma. A concessionária do TXXI (PSA
Sines – APS, comunicação escrita, setembro de 2014) esclareceu ainda tratar-se de um sistema separativo,
que encaminha as águas pluviais para o mar e as residuais para uma estação elevatória que as encaminha
para uma estação de tratamento que faz parte da rede portuária. Existem caixas separadoras de
hidrocarbonetos que retêm os poluentes nas zonas onde é previsível a sua ocorrência. Estes poluentes
são posteriormente encaminhados para o destino final por empresa licenciada com quem a PSA tem
contrato.

(apresentando
tando dados de análises já
. Caracterização das águas residuais inerente à fase de exploração (apresen
efetuadas).
De acordo com o proponente (APS, comunicação escrita, setembro de 2014), trata-se de águas residuais
domésticas, cujo sistema é gerido pela empresa ECOSLOPS, que está em processo de licenciamento e
opera e gere toda a rede de águas no porto.
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2.2. Do Estudo de Impacte Ambiental
Identificação dos critérios utilizados na classificação dos impactes para os diferentes fatores,
nomeadamente magnitude (forte/relevante, média, e fraca).
No capítulo 5.1. (Introdução, metodologia e critérios de avaliação) do Relatório Síntese do EIA refere-se
que a classificação dos impactes é realizada “em especial recorrendo ao seu sentido valorativo, magnitude
e significância, podendo também, sempre que se revele pertinente, ser sistematizados segundo os
critérios de classificação seguintes:
•

Sentido valorativo – negativo, nulo ou positivo, consoante o impacte provoca uma
degradação, não afeta ou valoriza a qualidade do ambiente, respetivamente;

•

Magnitude – fraca, média ou forte, consoante a dimensão da afetação provocada pelo
impacte;

•

Grau de significância – muito significativos, significativos ou pouco significativos, de acordo
com o cumprimento/incumprimento da legislação específica vigente, sempre que interfiram
com populações, figuras de ordenamento como a REN (Reserva Ecológica Nacional), sempre
que afetarem o equilíbrio dos ecossistemas existentes, sempre que afetarem áreas de
reconhecido valor cénico ou paisagístico, etc.;

•

Tipo de ocorrência – diretos ou indiretos, consoante sejam determinados diretamente pelo
projeto, ou sejam induzidos pelas atividades com ele relacionadas;

•

Probabilidade de ocorrência – certos, prováveis, improváveis ou de probabilidade
desconhecida;

•

Duração – temporários ou permanentes, consoante se verifiquem apenas durante um
determinado período, ou se forem continuados no tempo;

•

Reversibilidade – reversíveis ou irreversíveis, caso os impactes permaneçam no tempo ou se
anulem (a médio ou longo prazo);

•

Desfasamento no tempo – imediatos (ocorrência durante ou imediatamente após a fase de
construção), de médio prazo (sensivelmente até cinco anos) ou de longo prazo;

•

Âmbito espacial – local, regional ou nacional;

•

Tipo de interação – impactes resultantes de processos cumulativos ou sinergéticos, que
resultam do projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou
previstos, bem como dos projetos complementares ou subsidiários.”

Usando esta lista de critérios como referencial (não se pretendia que a mesma fosse utilizada
exaustivamente para todos os impactes identificados, como se deixou implícito no primeiro parágrafo), a
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avaliação dos impactes para os diferentes fatores foi feita qualitativamente, com base na ordenação dos
diversos impactes e na opinião pericial.
No caso particular da magnitude,
magnitude a “dimensão da afetação provocada pelo impacte” refere-se ao grau e
extensão da alteração que o projeto provocará no ambiente considerando, nomeadamente, a sua área de
influência (tamanho da área afetada), a sobreposição entre essa área e os recursos potencialmente
afetados, a sensibilidade desses recursos à perturbação, o potencial desvio relativamente às condições
atuais/de referência ou o tempo de vida do projeto.
O grau de significância refere-se à importância dada pela sociedade aos recursos potencialmente afetados
(recursos sensíveis, raros ou limitados, com estatuto legal e/ou valor social, etc.), à importância do
impacte para a estabilidade e sustentabilidade do sistema, resultando também da ponderação de todos os
critérios adotados na avaliação e não devendo ser encarado como um valor absoluto, antes como uma
forma de, com algum grau de subjetividade, relativizar a importância dos diversos impactes considerados.

Quadro síntese de impactes (não residuais) concretizando os impactes para os diferentes fatores
ambientais,
ambientais, para as duas fases do projeto (3ª e 4ª).
No Quadro 6 (página seguinte) apresenta-se a síntese dos impactes (não residuais) concretizando os
impactes para os diferentes fatores ambientais, para as duas fases do projeto (3.ª e 4.ª).

Concretização das medidas de minimização apresentadas para os diferentes fatores ambientais (note(note-se
que a monitorização não constitui uma medida de minimização).
O capítulo 4 (Medidas de mitigação) apresenta a “concretização das medidas de minimização
apresentadas para os diferentes fatores ambientais”, substituindo o capítulo 6 (Medidas de mitigação) do
Relatório Síntese do EIA.

Apresentação dos planos de monitorização
monitorização a implementar.
O capítulo 5 (Programa de monitorização) apresenta os “planos de monitorização a implementar”,
substituindo o capítulo 7 (Programa de monitorização) do Relatório Síntese do EIA.
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Quadro 6 – Quadro síntese de impactes (não residuais)

Fatores

Fase do

ambientais

projeto

Clima e
meteorologia

4.ª

Identificação do impacte
Potencial acréscimo da
ocorrência de neblinas matinais

Fase de implementação Sentido valorativo Magnitude Duração

Âmbito espacial Grau de significância

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Pouco significativo

Exploração

Positivo

Fraca

Permanente

Local

Pouco significativo

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local/Regional

Pouco significativo

Exploração

Positivo

Média

Permanente

Local

Exploração

Negativo

Média

Permanente

Local/Regional

Alteração do clima de agitação
marítima e do regime
3.ª

sedimentar
Alteração das condições para a

Hidrodinâmica

prática de surf

e regime

Alteração do clima de agitação

sedimentar

marítima e do regime
4.ª

sedimentar
Alteração das condições para a
prática de surf

20

Pouco significativo a
significativo
Pouco significativo a
significativo
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Fatores

Fase do

ambientais

projeto

Identificação do impacte
Regularização dos fundos e
desmonte de rocha
Aproveitamento do material

3.ª

resultante da regularização

Fase de implementação Sentido valorativo Magnitude Duração

Âmbito espacial Grau de significância

Construção

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Pouco significativo

Construção

Positivo

Média

Permanente

Regional

Significativo

Permanente

Local

Pouco significativo

Melhoria das condições
fisiográficas na parte sul da praia Exploração

Geologia,

Negativo

de São Torpes

geomorfologia

Regularização dos fundos e

e hidrogeologia

média

Construção

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Pouco significativo

Construção

Positivo

Fraca

Permanente

Local

Significativo

Exploração

Negativo

Fraca a forte

Permanente

Local

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Pouco significativo

Alteração na qualidade da água

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Pouco significativo

Alteração na qualidade da água

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Pouco significativo

Alteração na qualidade da água

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Pouco significativo

Alteração na qualidade da água

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Pouco significativo

desmonte de rocha
Aproveitamento do material
4.ª

Fraca a

resultante da regularização
Alteração das condições
fisiográficas na praia de São
Torpes

3.ª

Recursos
hídricos
superficiais

4.ª

Qualidade da

3.ª

água e
sedimentos

4.ª

Pouco

significativo

significativo

Aumento do risco de derrame
de materiais nos cursos de
água, obstruindo o seu
escoamento ou drenagem

Ad_t13060/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)

do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

21

a

Fatores

Fase do

ambientais

projeto

Identificação do impacte

Fase de implementação Sentido valorativo Magnitude Duração

Âmbito espacial Grau de significância

Construção

Negativo

Média

Temporário

Local

Pouco significativo

Exploração

Negativo

Média

Permanente

Local

Pouco significativo

Construção

Negativo

Média

Temporário

Local

Pouco significativo

Exploração

Negativo

Média

Permanente

Local

Pouco significativo

Emissão de gases de combustão
e de partículas, favorecendo
3.ª

ainda a formação de ozono
troposférico
Aumento de emissões de gases

Qualidade do

de combustão e de partículas

ar

Emissão de gases de combustão
e de partículas, favorecendo
4.ª

ainda a formação de ozono
troposférico
Aumento de emissões de gases
de combustão e de partículas
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Fatores

Fase do

ambientais

projeto

Identificação do impacte

Fase de implementação Sentido valorativo Magnitude Duração

Âmbito espacial Grau de significância

Funcionamento de
equipamentos e máquinas,
desmonte, movimentação e

Construção

Negativo

Construção

Negativo

Exploração

Negativo

Construção

Negativo

Construção

Negativo

Exploração

Negativo

Fraca

a

Temporário

Local

Pouco significativo

Média

Temporário

Regional

Pouco significativo

Fraca

Permanente

Local

Pouco significativo

Temporário

Local

Pouco significativo

Média

Temporário

Regional

Pouco significativo

Fraca

Permanente

Local

Pouco significativo

média

deposição de material
3.ª

Movimentação de veículos,
maquinaria e equipamentos
Afluência de navios
transportadores, atividades
portuárias e logísticas

Ambiente

associadas

sonoro

Funcionamento de
equipamentos e máquinas,
desmonte, movimentação e

Fraca
média

a

deposição de material
4.ª

Movimentação de veículos,
maquinaria e equipamentos
Afluência de navios
transportadores, atividades
portuárias e logísticas
associadas
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Fatores

Fase do

ambientais

projeto

Identificação do impacte
Perda ou modificação de
habitats aquáticos
Mortalidade da fauna aquática

Fase de implementação Sentido valorativo Magnitude Duração

Âmbito espacial Grau de significância

Construção

Negativo

Média

Permanente

Local

Construção

Negativo

Média

Temporário

Local

Significativo

Local a regional

Pouco a muito significativo

Significativo a muito
significativo

Temporário
Poluição dos habitats marinhos

Construção

Negativo

Fraca a forte

a
Permanente

Perturbação das comunidades
Ecologia

3.ª

faunísticas
Modificação das comunidades
faunísticas marinhas

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Pouco significativo

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Pouco significativo

Local a regional

Pouco a muito significativo

Local a regional

Significativo

Temporário
Poluição dos habitats marinhos

Exploração

Negativo

Fraca a forte

a
Permanente

Dispersão de espécies marinhas
não-indígenas
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Exploração

Negativo

Forte

Permanente
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Fatores

Fase do

ambientais

projeto

Identificação do impacte
Perda ou modificação de
habitats aquáticos
Mortalidade da fauna aquática

Fase de implementação Sentido valorativo Magnitude Duração

Âmbito espacial Grau de significância

Construção

Negativo

Média

Permanente

Local

Construção

Negativo

Média

Temporário

Local

Significativo

Local a regional

Pouco a muito significativo

Significativo a muito
significativo

Temporário
Poluição dos habitats marinhos

Construção

Negativo

Fraca a forte

a
Permanente

Perturbação das comunidades
Ecologia

4.ª

faunísticas
Modificação das comunidades
faunísticas marinhas

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Pouco significativo

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Pouco significativo

Local a regional

Pouco a muito significativo

Local a regional

Significativo

Temporário
Poluição dos habitats marinhos

Exploração

Negativo

Fraca a forte

a
Permanente

Dispersão de espécies marinhas
não-indígenas

Exploração

Negativo
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Forte

Permanente
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Fatores

Fase do

ambientais

projeto

Identificação do impacte

Fase de implementação Sentido valorativo Magnitude Duração

Âmbito espacial Grau de significância

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Impacte visual dos estaleiros

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Muito pouco significativo

Impacte visual do molhe

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Significativo

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Impacte visual dos contentores

Exploração

Negativo

Permanente

Local

Impacte visual dos pórticos

Exploração

Negativo

Permanente

Local

Impactes ao nível
estrutural/funcional da paisagem

Impacte visual do
cais/plataforma/ terrapleno
Impacte visual da regularização
Paisagem

3.ª

dos fundos
Impactes ao nível
estrutural/funcional da paisagem
Impacte visual do molhe
Impacte visual do
cais/plataforma/aterro
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Entre fraca e
média
Média

Pouco significativo e
significativo

Pouco significativo e
significativo
Muito pouco significativo
Pouco significativo e
significativo
Pouco significativo
Pouco significativo e
significativo
Pouco significativo e
significativo
Significativo
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Fatores

Fase do

ambientais

projeto

Identificação do impacte
Impactes ao nível
estrutural/funcional da paisagem
Impacte visual dos estaleiros

Negativo

Construção

Negativo/

Fraca a
média
Fraca

Temporário

Local

Significativo

Temporário

Local

Muito pouco significativo

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Significativo

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Muito pouco significativo

Exploração

Negativo

Permanente

Local

Significativo

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Pouco significativo

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Significativo

Impacte visual dos contentores

Exploração

Negativo

Permanente

Local

Significativo

Impacte visual dos pórticos

Exploração

Negativo

Permanente

Local

Significativo

Impacte visual do
cais/plataforma/terrapleno
Impacte visual da regularização
4.ª

Construção

Âmbito espacial Grau de significância

Significativo

Impacte visual do molhe

Paisagem

Fase de implementação Sentido valorativo Magnitude Duração

dos fundos
Impactes ao nível
estrutural/funcional da paisagem
Impacte visual do molhe
Impacte visual do
cais/plataforma/aterro
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Fraca a
média

Entre fraca e
média
Média
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Fatores

Fase do

ambientais

projeto

Identificação do impacte

Fase de implementação Sentido valorativo Magnitude Duração

Âmbito espacial Grau de significância

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Pouco significativo

Exploração

Positivo

Forte

Permanente

Regional e Nacional

Significativo

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Pouco significativo

Exploração

Positivo

Forte

Permanente

Regional e Nacional

Significativo

Afetação de servidões
administrativas e restrições de
3.ª

utilidade pública pela área de
estaleiro
Compatibilidade com os usos

Uso do solo e

previstos nos IGT

ordenamento

Afetação de servidões

do território

administrativas e restrições de
4.ª

utilidade pública pela área de
estaleiro
Compatibilidade com os usos
previstos nos IGT
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Fatores

Fase do

ambientais

projeto

Identificação do impacte
Criação direta e indireta de
emprego
Animação da atividade
económica (e.g. restaurantes)

Fase de implementação Sentido valorativo Magnitude Duração

Âmbito espacial Grau de significância
Local/Regional

Construção

Positivo

Forte

Temporário

Construção

Positivo

Média

Temporário

Local

Significativo

Exploração

Positivo

Forte

Permanente

Nacional

Significativo

Exploração

Positivo

Fraca

Permanente

Regional/Nacional

Pouco significativo

Exploração

Positivo

Forte

Permanente

Local/Regional

Muito significativo

Exploração

Negativo

Forte

Permanente

Local

Significativo

Exploração

Negativo

Média

Temporário

Local

Pouco significativo

(tipicamente)

Significativo

Melhor posicionamento
competitivo do Terminal XXI
no contexto dos portos de
transhipment do Mediterrâneo
Dinamização do setor
exportador nacional
Socioeconomia

3.ª

Criação direta de 300 postos
de trabalho
Deterioração das condições
para a prática de surf e outros
desportos de ondas em São
Torpes, com previsível perda
de postos de trabalho e
faturação nas escolas existentes
Deslocalização das gaiolas
flutuantes da aquacultura
existente

Ad_t13060/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)

do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

29

Fatores

Fase do

ambientais

projeto

Identificação do impacte
Criação direta e indireta de
emprego
Animação da atividade
económica (e.g. restaurantes)

Fase de implementação Sentido valorativo Magnitude Duração

Âmbito espacial Grau de significância
Local e Regional

Construção

Positivo

Forte

Temporário

Construção

Positivo

Média

Temporário

Local

Significativo

Exploração

Positivo

Forte

Permanente

Nacional

Significativo

Exploração

Positivo

Fraca

Permanente

Regional/Nacional

Pouco significativo

Exploração

Positivo

Forte

Permanente

Local/Regional

Muito significativo

Exploração

Negativo

Forte

Permanente

Local

Muito significativo

(tipicamente)

Significativo

Melhor posicionamento
competitivo do Terminal XXI
no contexto dos portos de
transhipment do Mediterrâneo
Socioeconomia

4.ª

Dinamização do setor
exportador nacional
Criação direta de 300 postos
de trabalho
Deterioração das condições
para a prática de surf e outros
desportos de ondas em São
Torpes, com previsível perda
de postos de trabalho e
faturação nas escolas existentes
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3. Fatores ambientais
3.1. Hidrodinâmica e regime sedimentar
2.2. Hidrodinâmica e regime sedimentar.
Da análise efetuada constatouconstatou-se:
- Que o tema "geologia e a geomorfologia" é descrito em dois locais distintos no estudo, o que denota
estanquicidade entre os capítulos e repetições,
repetições, criando dificuldade na análise do descritor; (…)
- Que o valor da ondulação extrema apresentado no EIA é significativamente inferior ao apresentado no
Projeto de Execução. (Hs de 14,3 m / Hs de 8,44 m);
- Não ser percetível qual o contributo da aplicação
aplicação dos modelos WaveWatch3 e SWAN para a análise do
regime de ondulação;
- Que na análise dos impactes do molhe na ondulação é colocado ênfase na redução da energia da onda
ondulação,
lação, resultante da
(alturas significativas) para diferentes cenários. No entanto, a direção da ondu
construção dos molhes, fator igualmente relevante, não é equacionada. De notar que no capítulo referente
à "Evolução
"Evolução do sistema costeiro na última década" (4.3.3.3, pág. 116) é referido que "A tendência
evolutiva do sistema costeiro parece
parece resultar do impacto das estruturas costeira (nomeadamente os
molhes oeste e leste e os molhes da central Termoelétrica) que influenciam o rumo das ondas incidentes
na praia de São Torpes";
- Que na descrição da Evolução do sistema costeiro relativamente
relativamente ao setor de São Torpes, os termos
utilizados para relacionar as estruturas portuárias construídas pós 1967 com
com a alteração da morfologia
costeira verificada são vagos, dandodando-se como exemplos os termos "sugere", "terá promovido", "parece
resultar". Era espectável que a relação
relação causa efeito fosse classificada de uma forma mais assertiva, de
forma a melhor contribuir para a avaliação dos impactes das futuras construções.
Assim, deve ser efetuada a reformulação dos capítulos relativos à “Geologia e Geomorfologia”
Geomorfologia” e à
“Hidrodinâmica e Regime Sedimentar”, quer no respeitante à caracterização, quer aos impactes,
integrando os elementos adicionais e a reformulação dos aspetos seguidamente expostos.
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(1) Elementos adicionais
Hidrodinâmica
. Caracterização da rotação
rotação da ondulação induzida pela construção do molhe, para os três cenários de
ondulação apresentados;
. Utilização do valor da “onda de projeto” como valor extremo nos cálculos da Hidrodinâmica;
Regime sedimentar
. Avaliação dos impactes na deriva litoral de sedimento na praia de São Torpes devido aos efeitos de
difração na ondulação induzidos pelo prolongamento do molhe de proteção.(…)
(2) Reformulação
. A caracterização geológica e geomorfológica deve abranger a parte emersa e a parte imersa e estar
incluída apenas num capítulo.
. No capítulo da "hidrodinâmica e regime sedimentar", no respeitante ao segundo tema, apenas se deve
fazer referência ao regime sedimentar propriamente dito (padrões locais de transporte sedimentar
induzidos pelas correntes e ondulação,
ondulação, bem como a influência no transporte e acumulação devido às
estruturas anteriormente construídas e as que se pretendem construir).
. A evolução da praia de São Torpes desde 1967 até à atualidade deve ser apresentada com maior clareza.
Na pág. 120 refererefere-se que o setor B não apresenta nenhuma tendência evolutiva definida, contrariamente
ao que a análise ao gráfico apresentado na fig. 55 mostra. O recuo de aproximadamente 5 m ao longo da
maioria da extensão da praia, com acumulação num pequeno setor, a norte
norte junto a um molhe, levanta a
questão se esta alteração não terá sido induzida pela alteração na ondulação devido à construção do
primeiro molhe de proteção e se o prolongamento do atual molhe não irá incrementar esta tendência,
questão que não se encontra respondida, e deve ser analisada, no EIA.
. Deve ser justificada a utilização dos modelos WaveWatch3 e SWAN e relacionar os resultados obtidos
apresentados no estudo com os respetivos modelos, de forma a tornar clara a origem da informação e a
utilidade da
da modelação.
. Deve ser colocado maior rigor no texto, citandocitando-se, como exemplo, o capítulo4.3.3.3, em que o horizonte
temporal referido no título (última década),
década), o período de análise observado (1987 a 2102) e as conclusões
(de 1967 à atualidade) demonstram
demonstram uma notória incoerência.
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Estes itens do pedido de elementos adicionais, dirigidos à caracterização do ambiente afetado pelo
projeto e à avaliação de impactes ambientais no âmbito da hidrodinâmica e regime sedimentar efetuadas,
respetivamente, nos capítulos 4.3 e 5.3. do Relatório Síntese – Volume I – do EIA, motivaram alterações a
diversas secções desses capítulos, pelo que os mesmos são integralmente substituídos pelas secções
3.1.1. (Caracterização do ambiente afetado pelo projeto) e 3.1.2 (Avaliação de impactes ambientais).

3.1.1.

Caracterização do ambiente afetado pelo projeto

3.1.1.1.

Circulação costeira

A metodologia utilizada para caracterizar a situação de referência é baseada numa revisão bibliográfica,
em medições locais e na aplicação de modelos numéricos.
Uma campanha de medidas efetuada pelo IH no período de abril a novembro de 2011 permite fazer uma
caracterização do Porto de Sines (entrada do Terminal XXI) e da praia de São Torpes considerando as
condições existentes à data. Os dados são representativos da situação anterior à 2.ª fase de ampliação do
Porto de Sines, não contemplando por isso a situação atual (e.g., ou de referência).
A utilização da modelação numérica, de que se apresenta uma implementação e validação no Anexo I
(Volume II do EIA), permitirá integrar os dados e conhecimento disponíveis com vista a caracterizar a
situação atual e analisar o impacto das novas fases de expansão do Terminal XXI (3.ª e 4.ª fases de
ampliação).
Nas secções seguintes é feita uma descrição da circulação da Costa Portuguesa incluindo a região costeira
de Sines e da área do Porto de Sines (Terminal XXI) e da praia de São Torpes suportada por dados de
monitorização e resultados de modelação.
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A. Costa Portuguesa ao largo de Sines
A circulação na Costa Portuguesa é influenciada de forma dominante pelo vento, maré astronómica e
gradientes de densidade. A maré astronómica consiste num forçamento periódico que condiciona de
forma acentuada a circulação, principalmente em zonas de baixa profundidade. O vento atua a diferentes
escalas espaciais agindo como um fator importante na circulação. À escala da Costa Portuguesa são
especialmente importantes as sobre-elevações/subelevações induzidas pelo transporte de Ekman1, que
por ajuste geostrófico2 dão origem a correntes paralelas à costa com a direção igual à componente do
vento paralela à costa. Os gradientes de densidade da água do mar também induzem variabilidade
hidrodinâmica a diferentes escalas. Por um lado os gradientes verticais de densidade condicionam a ação
do forçamento devido ao vento (e.g. transporte de Ekman, mistura vertical), enquanto os gradientes de
densidade de larga escala são responsáveis pela circulação de baixa frequência. No caso da Costa
Portuguesa a corrente de baixa frequência mais importante é a corrente do Talude.
O modelo conceptual da circulação na Costa Portuguesa (Figura 4) é caracterizado, genericamente, por um
fluxo de sentido sul-norte, desde 44º a 36º de latitude norte e, para o largo, até cerca de 10º de longitude
oeste (corrente do Talude). A corrente do Talude propriamente dita, tem uma largura estimada de 300 km
e transporta cerca de 2Sv (1Sv=106m3s-1) a uma velocidade média de 1,6 cms-1 (Relvas & Barton, 2002).
A circulação de verão e inverno é induzida pelo regime de ventos que ocorre na Costa Portuguesa. Em
situação de vento de sul, direção mais frequente nos períodos de inverno, o forçamento conjunto do vento
e da densidade gera uma corrente superficial para norte (Figura 4, regime de circulação de inverno).
Em situação de vento de norte, característico dos meses de primavera/verão, é observada uma mudança
na direção do escoamento para sul (Figura 4, regime de circulação de verão).
Quando o escoamento se dá para sul, a força de coriolis faz com que a água à superfície se desloque da
costa para o oceano (transporte de Ekman), provocando uma ascensão de água mais fria e densa do fundo
para a superfície, ou ressurgência junto ao talude continental (eventos de afloramento costeiro –
upwelling Figura 5).

1Transporte

de Ekman: transporte na camada de Ekman a 90º à direita (esquerda) da tensão de corte do vento no

hemisfério norte (sul). A camada de Ekman é a camada da coluna de água onde existe um equilíbrio entre o
gradiente de pressão e a força de coriolis.
2

Ajuste Geostrófico: equilíbrio entre a componente horizontal da força de pressão e força de coriolis válido em

movimentos de grande escala quando as forças de inércia e viscosas são desprezáveis em relação à força de coriolis.
Em geostrofia barotrópica a força de pressão resulta apenas da inclinação da superfície livre e em geostrofia
baroclínica do efeito conjugado da superfície livre e isopícnicas.
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Estas águas são também ricas em nutrientes que ao penetrarem na camada fótica dão origem a um
aumento de Clorofila a (Figura 77, imagens do satélite MERIS para a costa sudoeste no período de
afloramento costeiro). Em termos médios, o afloramento não ocorre entre novembro e março, porque
durante esse período a circulação é unicamente para norte ao longo da Costa Oeste, ou seja, tipicamente o
regime de circulação de inverno.

Figura 4 – Modelo concetual da circulação na Costa Portuguesa para um regime de inverno e de verão
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Fonte: Relvas & Barton (2002)

Figura 5 – Temperaturas médias mensais à superfície (ºC) na Costa Portuguesa em 2003
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SST 15 Jun-15 Set

SST 15 Jun-15 Set 2007

Chla 15 Jun-15 Set

Chla 15 Jun-15 Set 2007

Fonte: Oliveira et al., 2008

Figura 6 – Média da temperatura e da Clorofila a para o período de 15 de junho a 15 de setembro de 2006 e
2007: Costa Sudoeste de Portugal (MERIS)

Na costa de Sines, a circulação é determinada pelos mesmos processos que ocorrem à escala da Costa
Portuguesa, nomeadamente pelas correntes originadas pela maré e pelo efeito do vento à escala costeira.
As primeiras têm um caráter cíclico e as segundas refletem um padrão sazonal resultante do regime de
ventos de escala costeira (a componente local do vento tem um papel mais importante na mistura
vertical).
Os ventos de escala costeira originam uma corrente junto à costa com velocidades médias tipicamente
inferiores a 10 cms-1 e sentido para sul quando o vento é de norte (Figura 7, Oliveira et al., 2008). Quando
ocorre uma diminuição da intensidade de vento de norte ou existe uma mudança de direção para vento de
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sul dá-se uma inversão da corrente e por conseguinte uma mudança de direção para norte. Estes
episódios de inversão da corrente são concordantes com os eventos de relaxação do vento os quais
tendem a ocorrer para curtos períodos de um a quatro dias (Figura 7, período de 6 a 10 de agosto).

Fonte: Oliveira et. al, 2008

Figura 7 – Série temporal de correntes (preto) e ventos (verde) na costa ao largo de Sines para o período
de julho a agosto de 2006 e 2007. A intensidade da corrente e do vento corresponde às componentes
Norte-Sul

B. Porto de Sines (entrada do Terminal XXI) e enseada de São Torpes
O estudo efetuado pelo IH em 2012 (IH, 2012) acompanhou o desenvolvimento e o decaimento da estação
de afloramento costeiro estival e, no último mês, a passagem de depressões que caraterizam o regime
perturbado de oeste durante o inverno. Nesta fase, é essencialmente com base neste estudo que se
suporta a caracterização da circulação de escala local aqui discutida para o Porto de Sines (Terminal XXI) e
enseada de São Torpes (Figura 8).
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Fonte: IH, 2012

Figura 8 – Localização das estações de perfis verticais de temperatura e dos ADCP. Junto dos molhes está o ADCP
correspondente ao Terminal XXI e no local do perfil 2 o ADCP correspondente a São Torpes

A maré no Terminal XXI tem uma distribuição aproximadamente bimodal refletindo o comportamento
sinusoidal da maré. A frequência cumulativa da distribuição das alturas horárias (Figura 9) mostra que 9%
dos registos se situam abaixo de 1 m e que 4% ultrapassam os 3,5 m. A mediana (ou percentil 50) dos
dados é de 2,1 m. Analisando os valores extremos observados em praia-mar e baixa-mar (Figura 10)
verifica-se que a altura de água mais frequente em baixa-mar situa-se no intervalo 0,8-1,0 m e em preiamar no intervalo 3,0-3,2 m (Figura 10).
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Fonte: IH, 2012

Figura 9 – Curva cumulativa das alturas horárias observadas no Terminal XXI

Fonte: IH, 2012

Figura 10 – Histograma de frequências de valores extremos (baixa-mar e preia-mar) observados no
Terminal XXI. As classes representadas correspondem a 20 cm

A circulação na enseada de São Torpes e à entrada do Terminal XXI tem uma dinâmica sazonal. Esta
sazonalidade está principalmente relacionada com o regime de ventos e o desenvolvimento do
afloramento costeiro. Na circulação de verão pode assim dizer-se que, sob ação de vento do setor norte
(mais predominante), quando a amplitude da maré é mínima, tende a dominar o efeito forçador do vento,
sendo aqui importante ter em conta o reforço pelo efeito de brisa. Pelo contrário, em situação de águas
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vivas, e por conseguinte na amplitude máxima da maré, o vento passa a ter um papel secundário e a maré
tende a dominar a circulação. No inverno a circulação tende a ter um padrão resultante de um forçamento
de vento de sul (mais frequente nesta época do ano).
A corrente à entrada do Terminal XXI é em geral mais fraca que em São Torpes. Em São Torpes raramente
ultrapassa os 17 cms-1 e no Terminal XXI os 12 cms-1 (Quadro 7). Valores de corrente acima de 30 cms-1 e 18
cms-1, respetivamente em São Torpes e no Terminal XXI, têm uma ocorrência de cerca de 1%. Pelo facto de
existir um desvio da corrente à entrada do Terminal XXI, a correlação com o vento acaba por ser menor do
que em São Torpes, explicando os níveis de energia mais elevados em São Torpes (Figura 11 e Figura 12).
Estes níveis de energia mais elevados no domínio da baixa frequência em São Torpes correspondem ao
verão, mais precisamente na altura em que se dá o desenvolvimento do afloramento costeiro sob a ação
de um vento persistente de norte. No entanto, é também no verão, junho (ou julho) a agosto, que em
ambas as posições (São Torpes e Terminal XXI) domina a banda diurna resultante do forçamento pelo
sistema de brisa marítima. Em termos da direção da corrente em São Torpes (Figura 11) na parte superior
da coluna de água são mais frequentes as ocorrências para sudoeste como resposta ao forçamento do
vento de norte; e na parte inferior as direções mais frequentes apresentam dominância da corrente para
terra (nordeste). No Terminal XXI (Figura 12), parece recorrente em toda a coluna de água, a existência de
um escoamento na direção perpendicular ao eixo da bacia (Sudoeste).
Quadro 7 – Estatísticas da corrente (cms-1): abril a novembro de 2011

São Torpes (cms-1) Terminal XXI (cms-1)
média

5,1

4,0

desvio-padrão

3,5

2,5

percentil 25

2,7

2,2

percentil 50

4,4

3,5

percentil 75

6,5

5,2

percentil 90

9,3

7,1

percentil 95

11,4

8,5

percentil 99

16,.6

11,7

percentil 99,9

28,9

17,8

máximo

71,8

44,0

Fonte: IH, 2012
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Fonte: IH, 2012

Figura 11 – Sucessão cronológica da corrente na enseada de São Torpes e da componente N-S da tensão do vento na estação
da APS: 27 de abril a 27 de novembro de 2011
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Fonte: IH, 2012

Figura 12 – Sucessão cronológica da corrente à entrada da bacia do Terminal XXI e da componente N-S da tensão do vento na
estação da APS: 27 de abril a 27 de novembro de 2011
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A persistência dos ventos de norte (regime de verão, Figura 13) sustenta a diminuição (~2º C) consistente
da temperatura da água nos meses em que o afloramento costeiro atinge a sua máxima expressão (julhoagosto). Quando se dá a relaxação do vento e por conseguinte o fim da época estival do afloramento
costeiro (final de setembro), a temperatura pode ter incrementos da ordem dos 3 a 4 º C (Figura 13). A
transição para o regime de inverno, acompanhada pela ocorrência de ventos fortes e passagem de
sistemas depressionários, também origina arrefecimento superficial promovendo mistura vertical. Para
este processo contribuem também as diminuições da radiação solar incidente, por via do aumento de
nebulosidade, e da diminuição da temperatura do ar, que podem atingir cerca de 6ºC à escala de 1 mês
(Figura 13).
No Terminal XXI a amplitude da temperatura comparativamente a São Torpes é menor, permitindo
pressupor a influência do efluente térmico descarregado pela Central Termoelétrica (Figura 13). No
entanto, embora o efluente térmico seja descarregado à superfície, o seu efeito também se faz sentir em
profundidade, não só na vizinhança da Central (em São Torpes), mas também à entrada do Terminal XXI, a
cerca de 2 km de distância. Perfis verticais no local (Figura 8) mostram uma camada superficial, com cerca
de 2-3 m, certamente reveladora da influência do efluente térmico da central, mais evidente na estação 2,
mas estendendo-se até à estação 5 em plena vazante, onde ocupava 4-5 m (Figura 14). As simulações do
modelo com e sem descarga da Central Termoelétrica da EDP mostram que a estratificação térmica
observada nos perfis verticais efetuados pelo IH na área de estudo em 28 de abril de 2011 é sustentada
pela pluma térmica originada pela central. A Figura 15 mostra a evolução vertical da temperatura medida
localmente na estação 2 em 28 de abril de 2011 e para a mesma estação e período de medição o modelo
mostra que a variação vertical observada só consegue ser reproduzida incluindo a descarga da central
termoelétrica da EDP como forçamento no modelo.
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Fonte: IH, 2012

Figura 13 – Registos da velocidade e direção do vento na estação da APS de abril a novembro de 2011. Medições de
temperatura da água à entrada da bacia do Terminal XXI e em São Torpes de abril a novembro de 2011
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Fonte: IH, 2012

Figura 14 – Evolução da temperatura ao longo de um período de maré (07:48 – 19:23, horas locais) em 28 de abril de
2011 na área de expansão do Terminal XXI e em São Torpes. Localização das estações na Figura 8

Figura 15 – Evolução da temperatura na estação ST2 em 28 de abril de 2011 e sua comparação com o modelo com e sem
descarga da central da EDP
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A dispersão superficial da pluma térmica é condicionada pelo regime de ventos rodando conforme esse
regime (Figura 16). Globalmente a pluma encontra-se mais rodada a sul para regime de ventos do setor
norte (NW/NE), rodada a norte quando o regime de ventos é do setor sul (SW/SE) e alinhada com o eixo
médio dos molhes da central da EDP quando o vento é predominantemente de NE.
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Figura 16 – Posicionamento da pluma face ao regime de ventos típicos na área de estudo
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3.1.1.2.

Agitação marítima

Na presente seção caracteriza-se a agitação marítima ao largo do Porto de Sines, numa zona geográfica
onde a agitação não é alterada por efeito das obras em estudo. Esta caracterização é baseada
essencialmente em medições efetuadas entre 1988 e 2011 pelo Instituto Hidrográfico com a boia
ondógrafo fundeada ao largo de Sines, aproximadamente na batimétrica dos 100 metros (IH, 2012) e em
publicações disponíveis sobre este tema.
Em termos genéricos pode dizer-se que a costa ocidental de Portugal se encontra exposta à ondulação
gerada no Atlântico Norte, tendo em 2004 o Instituto de Meteorologia (atual IPMA) proposto uma
nomenclatura para os diferentes estados de mar que a seguir se apresenta (IM, 2004):
•

Mar de noroeste – É resultante da ondulação proveniente de NW gerada no Atlântico Norte
em latitudes mais elevadas. Corresponde a cerca de 80% das ocorrências anuais.

•

Mar de sudoeste – É resultante da ondulação proveniente de SW. Está relacionada com
depressões quase estacionárias e centradas a SW da Península Ibérica (ondulação com 3 a 4
m com períodos de 9 a 10 s) ou superfícies frontais frias junto à costa;

•

Temporal
Temporal de oeste – É resultante da descida da frente polar até às latitudes de Portugal,
originando no Atlântico Norte áreas de geração com ventos de SW. As áreas geradas
deslocam-se rapidamente para E ocorrendo a geração de ondulação forte de W em direção à
costa portuguesa;

•

Mar de Fora – É resultante de situações meteorológicas em que o vento na costa ocidental é
fraco ou tem a direção dos quadrantes de terra. Apesar de não existir uma significativa
geração local de ondulação, a costa pode ser atingida por ondulação gerada em áreas
remotas sendo os rumos de NW e W os mais frequentes;

•

Mar de Banzeiro – É resultante de situações meteorológicas em que o vento na costa
ocidental é fraco ou tem a direção dos quadrantes de terra, não existem áreas remotas de
significativa de geração de ondulação distantes. A agitação marítima que se verifica nestas
condições apresenta rumos de NW ou WNW com uma altura de meio metro.

Esta caracterização/nomenclatura é no entanto essencialmente qualitativa pelo que importa apresentar
uma caracterização quantitativa que possa servir de base tanto aos estudos de impacte como,
eventualmente, a estudos de projeto de obra. Sobre este tema existem diversas publicações disponíveis
na literatura, de que são exemplo os trabalhos de Costa et al. (2001), Costa e Esteves (2009), Pires (1985),
Pires e Pessanha (1986), Reis et al. (2011), Pita e Abecasis (1998) e Soares e Henriques (1994), tendo
igualmente sido efetuada uma caracterização desta natureza no âmbito deste trabalho tendo por base os
registos de agitação ao largo de Sines entre 1988 e 2011 (23 anos de dados num total de 58.533 registos).
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A análise global dos registos mostra uma dominância dos rumos situados no quadrante de NW a W onde
se situam 95% dos registos (Figura 17, Quadro 8). O setor de W a S tem uma representação de 4,6%. Do
total de registos cerca de 43% correspondem a agitação proveniente de NW com alturas significativas
entre 1 a 2 metros.

Figura 17 – Distribuição conjunta de frequência relativa da altura significativa com a direção
Quadro 8 – Distribuição de frequência relativa da direção média associada ao período de pico

N.º registos
Global (58533)

NW

W

SW

S

85%

10%

4,3%

0,3%

Em relação à ocorrência dos períodos de pico verifica-se que 64% dos registos correspondem a valores
entre os 8 e 14 segundos para ondas provenientes de NW (Figura 18).
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Figura 18 – Distribuição conjunta de frequência relativa do período de pico com a direção

Uma análise mais detalhada dos registos mostra que os valores predominantes de altura significativa ao
largo de Sines encontram-se no intervalo entre os 0,5 e 2 metros (69%) com cerca de 49% das
observações a situar-se no intervalo entre 1 a 2 metros. O segundo grupo com maior incidência
corresponde a valores entre os 2 e 4 metros com 24% (Figura 19). Valores superiores a 4 metros
representam 6% dos registos. Dos dados analisados o valor máximo registado é de 8,44 m e o mínimo é
de 0,28 m (Quadro 9).

Figura 19 – Distribuição da altura significativa registada na boia ondógrafo de Sines
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Quadro 9 – Análise dos valores de altura significativa observados

Hm0 (m)

1 a 2 m 2 a 4 m ≥ 4 m Máximo Mínimo
49%

24%

6%

8,44 m

0,28 m

Em termos de período médio (Figura 20), os valores mais frequentes estão entre os 4 e 8 segundos
representando 75% das observações. Para valores compreendidos entre os 8 a 10 segundos verifica-se
uma ocorrência de 17% e para períodos médios superiores a 10 segundos a ocorrência é de 6%. O valor
máximo registado é de 16,5 segundos e o mínimo é de 2,7 segundos.
A análise dos valores de período de pico mostra que 75% dos registos está entre 8 e 14 segundos (Figura
29) com uma predominância entre os valores de 10 a 12 segundos (39%). Os registos com valores
superiores a 14 segundos representam 6%. O valor máximo registado foi de 18,7 segundos e o mínimo de
2,8 segundos.

Figura 20 – Distribuição do período médio registada na boia ondógrafo de Sines
Quadro 10 – Valores de período médio observados

T02 (s)

4 a 6 s 6 a 8 s 8 a 10 s ≥ 10 s Máximo Mínimo
42%

52

33%

17%

6%

16,5 s

2,7 s
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Figura 21 – Distribuição do período de pico registada na Boia ondógrafo de Sines
Quadro 11 – Valores de período de pico observados

Tp (s)

10 e 12 s 8 e 14 s ≥ 14 s Máximo Mínimo

39%

75%

14%

18,.7 s

2,8 s

A análise dos regimes de inverno (outubro a março) e verão (abril a setembro) marítimo mostra que
durante o período de verão marítimo existe uma maior concentração entre valores de agitação de 0,5 a 2
metros de altura, enquanto durante o inverno marítimo ocorre uma maior distribuição para valores
superiores a 2 metros (Figura 22).
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Figura 22 – Distribuição da altura significativa registada na boia ondógrafo de Sines (em cima: regime de
verão, baixo: regime de inverno)

Para o período de pico verifica-se que existe em ambos os regimes uma concentração significativa entre os
10 a 12 segundos (Figura 23). No regime de verão verifica-se uma maior incidência para períodos de pico
inferiores a 11 segundos. Já no regime de inverno os registos mostram uma distribuição significativa do
período de pico para valores superiores a 11 segundos.
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Figura 23 – Distribuição do período de pico registado na boia ondógrafo de Sines (em cima: regime de
verão, em baixo: regime de inverno)

Outros autores como seja o caso de Costa et al. (2001) utilizando os dados disponíveis à data das boias da
Figueira da Foz, Sines e Faro chegam a conclusões semelhantes referindo nomeadamente que:
“Quanto à altura significativa os valores mais frequentes situam-se na classe de 1 a 2 m sendo que em
Sines representam 49 % das observações; valores superiores a 3 m são cerca de 10% e valores inferiores a
1 m representam cerca de 23% das observações. A média é 1,7 m em sendo o desvio padrão de 0,9 m.

Ad_t13060/ 02

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)
do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

55

Quanto ao período médio os valores mais frequentes situam-se entre 5 e 7 s (44%); valores superiores a
9 s não atingem 20%. A média é 6,6 s sendo o desvio padrão de 1,8 s.
Quanto ao período de pico cerca de 60% dos valores situam-se entre 9 e 13 s; valores superiores a 15 s não
atingem 10%. A média é 10,8 s, e o desvio padrão 2,7 s.
Quanto à direção média associada ao período de pico a maior parte das observações situam-se nos
setores NW e W (cerca de 97%). As observações de SW não atingem 3%. “
No que respeita à caracterização de situações de temporal, na costa oeste de Portugal as condições de
temporal que mais se fazem sentir são provenientes de NW. Estas condições podem estar associadas ao
padrão de circulação de NW, situações caracterizadas pela localização do Anticiclone dos Açores entre os
arquipélagos dos Açores e da Madeira e pela localização das depressões sobre as Ilhas Britânicas, com
zonas de geração no bordo NE do Anticiclone dos Açores. Neste caso, toda a costa parece sentir estas
condições de alturas significativas máximas entre 5 e 7 m mas que podem chegar aos 8 m, durante menos
de 2 dias, mas que por vezes persistem por mais de 5 (Costa et al., 2001). Estas condições foram também
indicadas por Pires (1985).
Em especial na parte sul da costa oeste sentem-se também temporais de W. Estes temporais são em geral
originados por situações W/SW de circulação atmosférica, caracterizadas pela localização do Anticiclone
dos Açores a cerca de 30ºN e centros de baixas pressões a Oeste das Ilhas Britânicas, ou com um
enfraquecimento do Anticiclone dos Açores e depressões localizadas a Sul da Islândia. À latitude da
Península Ibérica, a circulação está associada ao aparecimento frequente de depressões frontais ao largo
da costa portuguesa. Aqui, estes temporais fazem-se sentir com alturas significativas máximas que variam
entre 5 e 8 m, persistindo raramente por mais de 2 dias (Costa et al., 2001).
Costa et al. (2001) propõem uma análise tendo por base a identificação dos temporais nas séries de
agitação marítima considerando que os períodos de temporal correspondem a valores de altura
significativa superiores a 4,5 m (noutros estudo tal como seja o caso de Pita & Abecasis, 1998 é proposto o
valor de 5 m). Desta análise conclui-se que o número médio de dias com temporal em Sines é no verão
(abril a setembro) de 0,6 e no inverno (outubro a março) de 8,4. Uma análise mais detalhada permitiu
ainda aos autores concluir que o padrão de NW (42%) é o que mais se evidencia, retendo nas classes entre
os 5 e os 7 m a maior percentagem relativa de temporais (28%).
A distribuição de Hmax, para os padrões de NW e W, totalizam 50% das observações superiores a 7 m. É
ainda de assinalar a importância dos padrões de rotação, que retêm apenas 11% das observações, mas
33% das observações superiores a 7 m (Costa et al., 2001).
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Uma análise dos valores propostos para a altura significativa máxima associada a períodos de retorno de
50 e 100 anos permite também verificar que, em função dos dados disponíveis, tem vindo a haver uma
atualização dos valores considerados realistas para adoção em projeto. O molhe oeste do porto de Sines
foi originalmente projetado para uma altura de onda significativa de 11 m (considerada na altura como a
onda correspondente a um período de retorno de 100 anos). A construção estava praticamente terminada
quando, a 26 de fevereiro de 1978, ocorreram estragos muito avultados no molhe durante uma
tempestade à qual muitos associaram um valor de Hs inferior a 11 m. Em qualquer dos casos, quando foi
efetuado o projeto das obras de reabilitação foi adotado um valor mais conservador de 14 m para a onda
correspondente ao período de retorno de 100 anos. Mais recentemente, tendo por base os dados
entretanto adquiridos na boia de Sines este valor foi estabelecido em 12 m (Reis et al., 2011).

3.1.1.3.

Regime sedimentar

O setor costeiro onde se insere o Porto de Sines tem caraterísticas fisiográficas e morfológicas muito
particulares e únicas na costa ocidental portuguesa. Estas caraterísticas estão relacionadas com a
existência do complexo sub-vulcânico de Sines, responsável pela existência e configuração do próprio
cabo de Sines. Em função do conhecimento existente sobre a área adquirido em estudos anteriores, a
caraterização do regime sedimentar, concentrou-se nos seguintes pontos:
•

Condições geológicas e geomorfológicas na zona adjacente ao porto e ao largo de São
Torpes;

•

Cobertura sedimentar na zona adjacente ao porto e ao largo de São Torpes;

•

Evolução do sistema costeiro na última década;

•

Morfodinâmica na praia de São Torpes.

A. Condições geológicas e geomorfológicas na zona adjacente ao porto e largo de São
Torpes
O regime sedimentar é fortemente influenciado pelo cabo de Sines. As características geológicas e
geomorfológicas da área de influência do projeto são descritas na secção 3.2.1 (Enquadramento
geológico). Considerando a influência do enquadramento geológico regional e da morfologia no regime
sedimentar, seguidamente apresentam-se algumas das suas principais características.
As formações rochosas são particularmente visíveis em toda a plataforma interna e média (até aos 30 m
de profundidade, Figura 24), desde a raiz do molhe Oeste do Porto até aos molhes de descarga da Central
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Termoelétrica. Os afloramentos rochosos que dominam a plataforma interna e a área portuária favorecem
fenómenos de erosão diferencial, contribuindo para acentuar a rugosidade existente. A cobertura
sedimentar (zonas aplanadas), ocupa comparativamente com os afloramentos rochosos, uma área mais
reduzida. Nas áreas protegidas pelos molhes da estrutura portuária (molhe oeste e molhe leste), a
cobertura sedimentar é relativamente pouco espessa, estando representada por pequenas bolsas de
sedimentos, protegidas por afloramentos rochosos (IH, 2012). A sul da Central Termoelétrica a camada de
sedimentos ganha importância, em extensão e espessura, cobrindo os afloramentos rochosos a partir da
batimétrica dos -10 m (ao largo da praia de São Torpes). É de chamar a atenção para uma depressão de
traçado meandriforme localizada ao largo dos molhes de descarga da Central Termoelétrica, com
aproximadamente 1 500 m de comprimento. Esta depressão, limitada a traço escuro na Figura 25,
apresenta orientação geral ENE-WSW e encontra-se, no prolongamento da Ribeira da Junqueira, podendo
corresponder ao encaixe do seu antigo vale, desenvolvido numa altura em que o nível médio do mar se
encontrava a um cota mais baixa do que a atual (IH, 2012).

Fonte: IH, 2012

Figura 24 – Afloramentos rochosos na zona portuária. A linha rosa corresponde aos 30 m de profundidade
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Fonte: IH, 2012

Figura 25 – Área deprimida dos afloramentos rochosos correspondendo ao paleovale da ribeira da
Junqueira

Junto à praia, até aos 10 m de profundidade, também é observável batimetria irregular fruto dos
afloramentos rochosos costeiros (Figura 26). Ainda sobre a morfologia da plataforma continental a sul de
Sines, há a referir algumas depressões, muito constrangidas e condicionadas pelas formações rochosas,
por vezes, parcialmente cobertas por sedimentos, originadas pela acentuada fracturação estrutural, de
orientações predominante NE-SW e E-W e retocadas por processos de erosão diferencial (IH, 2012). A praia
de São Torpes, sendo caraterizada por uma morfologia irregular e cujas arribas cortam formações do
Paleozoico superior e onde predominam os xistos e grauvaques extremamente dobrados e fraturados,
aparenta ser um sistema fechado e em equilíbrio, mas fortemente suscetíveis à erosão induzida por
tempestades.
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Fonte: IH, 2012

Figura 26 – Manchas de sedimentos. A linha rosa corresponde a profundidades superiores a 10 m

Com as caraterísticas morfológicas e geológicas descritas, o cabo de Sines funciona como unidade
geomorfológica notável e uma importante fonte de sedimentos para a plataforma continental alentejana,
assim como uma barreira morfológica ao trânsito sedimentar (IH, 2012). O efeito de barreira foi
reconhecido no trabalho realizado pelo Instituto Hidrográfico (IH, 2004), tendo ficado provado que os
sedimentos litorais e de plataforma interna, encontrados a norte do cabo de Sines, dificilmente entram no
trânsito costeiro a sul. Em relação às alterações morfológicas provocadas por processos de dinâmica
sedimentar a análise de vários levantamentos realizados pelo Instituto Hidrográfico (2003, 2009 e 2011)
permitiu concluir que não existem diferenças significativas entre os vários levantamentos. Este facto é
justificado pela extensa área ocupada por substrato rochoso e que funciona como barreira morfológica ao
trânsito sedimentar; pelas caraterísticas fisiográficas da orla costeira e a não existência de fontes
sedimentares terrígenas assinaláveis; e pela orientação daquele setor face ao clima de agitação
dominante que o torna bastante protegido dos processos dinâmicos que ocorrem nas áreas vizinhas mais
a norte.
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B. Cobertura sedimentar na zona adjacente ao porto e largo de São Torpes
A cobertura sedimentar da plataforma continental adjacente ao porto de Sines é constituída
maioritariamente por areia (valor médio 73%), com quantidades inferiores de cascalho (valor médio 6%) e
de silte e argila (valor médio de 21%).
No Porto de Sines, a zona interior ao molhe leste, representa uma zona favorável à acumulação de
partículas finas (silto-argilosas e areias de diâmetro inferior a 1 fi (0,5 mm), provavelmente devido à
proteção que esta estrutura provoca na propagação da ondulação de noroeste e oeste. Fora da área de
proteção destes molhes, as partículas que se acumulam são mais grosseiras, predominantemente
carbonatadas e com abundantes litoclastos (particularmente visíveis junto aos afloramentos rochosos,
Figura 27).
As amostras sedimentares colhidas ao largo de São Torpes apresentam um padrão de distribuição
homogéneo e típico deste tipo de ambiente, sendo predominantemente constituídas por sedimentos da
classe das areias, ocorrendo apenas uma amostra na classe dos cascalhos. Apesar de mais afastada do
molhe Oeste, a plataforma adjacente à praia de São Torpes, está, ainda, protegida da ação direta da
ondulação dominante NW-W, sendo um local favorável para a acumulação de areias finas de diâmetro
inferior a 2 fi (0,25 mm). Adicionalmente, a presença dos extensos afloramentos rochosos que dominam na
plataforma a norte e na faixa rochosa que limita a praia de São Torpes criam condições adequadas para a
sedimentação de partículas arenosas finas, uma vez que constituem uma importante barreira morfológica
aos processos de alimentação e dispersão da cobertura sedimentar da plataforma média de São Torpes.
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Fonte: IH, 2012

Figura 27 – Localização e classificação textural dos sedimentos colhidos no âmbito do estudo efetuado
pelo IH (2012) no setor portuário (A) e ao largo de São Torpes (B). A cinza está representada a mancha de
afloramentos rochosos e a cor o MDT do levantamento multifeixe

62

Ad_t13060/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)

do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

C. Evolução do sistema costeiro na última década
O estudo da evolução do sistema costeiro na última década, entre o cabo de Sines e a praia de São Torpes,
foi objeto duma análise detalhada por parte do Instituto Hidrográfico (IH, 2012) através da análise da
segmentação da linha de costa de 1987 (Figura 28) a 2012 (Figura 32, situação de referência ou atual) a
qual permitiu ao Instituto Hidrográfico concluir em termos genéricos que:
•

Em 1967 (data de referência – antes da implementação do porto de Sines) o litoral em estudo
estava pouco artificializado (6,16%); em 2012 (data de referência para a caraterização do
cenário atual) o litoral em estudo está fortemente artificializado (77,64%);

•

A implementação do porto de Sines conferiu um traçado totalmente distinto à linha de costa
“original”;

•

Após a construção do porto de Sines e dos molhes da Central Termoelétrica verifica-se a
acumulação de sedimentos na base das arribas entre o molhe leste do porto e os molhes da
central; esta situação sugere que a implementação destas estruturas promoveu alterações
no trânsito sedimentar na área em estudo;

•

A construção do molhe Oeste do porto de Sines, ao abrigar o setor costeiro da agitação
dominante, terá promovido a rotação da praia Vasco da Gama, que passou de uma
orientação segundo a direção NW-SE para WNW-ESE. Esta rotação terá decorrido da
proteção dada pelo molhe Oeste, relativamente ao clima de agitação dominante. A
construção do molhe abrigou a praia da ondulação com rumos de NW a W, ficando mais
exposta a ondulação de WSW a SW.

Tendo por base os dados analisados pelo IH julga-se que as conclusões acima referidas são coerentes. O
cuidado com que algumas das conclusões são apresentadas, recorrendo a termos como “sugere”, “terá
promovido”, etc., em detrimento de afirmações mais perentórias, está de acordo com o limitado conjunto
de dados em que se baseiam. Em qualquer dos casos este não é um trecho de costa que, do ponto de vista
da dinâmica sedimentar, seja considerado em risco como se pode comprovar pela ausência de qualquer
referência a algum tipo de problema tanto nos diferentes Planos que incluem a zona em questão (POOC,
POEM, PDM, etc.). No Plano Diretor Municipal de Sines é referido que “as praias existentes no troço sul do
Cabo de Sines são de caráter dissipativo e de diferentes dimensões, apresentado um comportamento
erosivo estável, no entanto com trocas sazonais que alteram o seu perfil”.
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Fonte: IH, 2012

Figura 28 – Segmentação do litoral em estudo com base nas fotografias aéreas de 1967

Fonte: IH, 2012

Figura 29 – Segmentação do litoral em estudo com base nas fotografias aéreas de 1987
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Fonte: IH, 2012

Figura 30 – Segmentação do litoral em estudo com base nas fotografias aéreas de 1995

Figura 31 – Segmentação do litoral em estudo com base em ortofotomapas de 2004
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Figura 32 – Segmentação do litoral em estudo com base em ortofotomapas de 2004, representando o traço
contínuo a vermelho a situação atual

O PDM, em coerência com as conclusões do IH, refere ainda que o Cabo de Sines proporciona abrigo ao
litoral a sul, protegendo dos ventos dominantes de Noroeste. Segundo informação dos anos de 1990-1995,
esta frente é exposta a um regime de ondas de média energia, com valores de altura média de ondulação
entre um e dois metros, o que permite um clima de agitação marítima mais calmo quando comparado com
o troço norte do Cabo de Sines. No entanto, e em conjunto com as obras levadas a cabo no porto de Sines
promove um défice no trânsito sedimentar (Ramos Pereira, 1999; Silva Pereira, 2002).
No que respeita ao risco de erosão costeira, o litoral alentejano está sujeito às intempéries, como
temporais, ciclones, entre outros. Segundo a Carta de Risco do Litoral (CEHIDRO, 1999), esta faixa
apresenta grande estabilidade, uma vez que é uma costa caracterizada essencialmente por arribas
alcantiladas em formações duras.
As praias deste litoral são caracterizadas por uma forte movimentação de sedimentos, onde no inverno
muitas das praias ficam reduzidas à presença de cascalho estando dependente o retorno da areia às
condições e características de cada praia e em especial a sua exposição à agitação marítima.
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D. Morfodinâmica na praia de São Torpes
A principal praia do setor costeiro potencialmente afetada pela expansão do porto de Sines é a praia de
São Torpes. No estudo efetuado pelo IH em 2012 foi concluído que a variabilidade sazonal da praia é
elevada, sendo muito suscetível à erosão induzida por episódios de maior energia. Por este facto, o perfil
de praia não é constante ao longo do ano, variando entre uma face extensa e suave no inverno e uma
berma, face e terraço bem definidas nos meses de verão (IH, 2012). A variabilidade sedimentar tende
assim, a ser acentuada, durante os episódios de alta energia, quando a ação das ondas causa a remoção
seletiva e temporária de grande parte das partículas arenosas.
Os dados existentes de anteriores campanhas realizadas pelo IH (2004, 2011) permitiram a caraterização
da evolução da linha de costa em São Torpes, desde 1967 a 2004. Para este período, a praia foi
segmentada em três setores distintos identificados como: Setor A (setor norte, limitado pelos molhes da
Central Termoelétrica), B (setor central) e C (setor sul, limitado a sul pelos afloramentos rochosos). A
análise dos dados permitiu ao IH (2012) apresentar um conjunto de conclusões condensadas na Figura 33,
a qual mostra a variação da posição da linha de costa entre 1967 e 2004 em São Torpes consoante taxas
de deposição: positivo (progradação ou deposição) ou negativo (recuo ou erosão). De acordo com as
conclusões do IH “ao longo de todo o Setor A (Figura 34) observa-se um avanço da linha de costa de 33 m
entre 1967 e 1987 (1,7 m ano-1); de 12 m entre 1987 e 1995 (1,7 m ano-1); e de 11 m entre 1995 e 2004 (1,2 m
ano-1). Na realidade, corresponde a uma taxa de acreção com o máximo de 56 m atingido no limite
adjacente ao molhe da Central Termoelétrica. Este avanço da linha de costa parece estar relacionado com
a construção deste molhe, uma vez que a estrutura funciona como barreira à deriva litoral vinda de sul. No
setor B (Figura 34) não se verificaram diferenças significativas na posição da linha de costa para os
diferentes anos estudados nem nenhuma tendência evolutiva definida (acreção/erosão). As variações são
normalmente inferiores a 5 metros entre as linhas de costa, existindo variações pontuais entre as mais
afastadas que se aproximam dos 9 metros. Por último, o setor C (Figura 34) carateriza-se por um ligeiro
recuo (da ordem dos 5 metros) em relação à linha de costa de 1967. As linhas de costa de 1987, 1995 e
2004, ao longo deste setor, variam de posição mas sem se verificar nenhuma tendência constante de
erosão ou acreção. O recuo verificado entre a linha de costa de 1967 e as restantes varia em média 8
metros, sendo o máximo registado de 13 metros”.
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Fonte: IH, 2012

Figura 33 – Variação da posição da linha de costa entre 1967 e 2004 na praia de São Torpes nos
setores da figura superior. Os valores negativos indicam erosão e os positivos deposição
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Fonte: IH, 2012

Figura 34 – Vista pormenorizada dos três Setores (A, B, C) em ortofotomapa com indicação da linha de costa nos quatro levantamentos analisados
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Ainda de acordo com o estudo do IH, as variações das linhas do nível médio (NM) do mar na praia de São
Torpes, com base nos dados topográficos adquiridos durante o ano de 2003 (IH, 2004) e 2011 (IH, 2012),
não aparentam qualquer tendência de sedimentação nos setores norte (A) e central (B, Figura 35). Pelo
contrário, no setor sul (C) observa-se uma tendência de evolução erosiva (Figura 35). As variações
sazonais da linha do nível médio em 2011 permitem constatar que a praia apresenta um comportamento
distinto a norte e a sul (Figura 36).

Fonte: IH, 2012

Figura 35 – Variações da linha do nível médio na praia de São Torpes em 2003 e 2011
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Fonte: IH, 2012

Figura 36 – Localização da linha do NM nos quatro levantamentos realizados em 2011 e separação dos
setores norte e sul em função das variações observadas

No período entre fevereiro e maio (Figura 37) observa-se um avanço da linha do NM em direção ao mar, no
setor norte da praia, que atinge um máximo de 23 m; enquanto no setor sul a posição da linha é mais
irregular sofrendo avanços e recuos que raramente excedem os 10 m (IH, 2012). Entre maio e setembro
observa-se o recuo da linha de NM no setor norte com um valor máximo de 56 m. A sul, a linha apresenta
novamente um comportamento irregular de avanços e recuos, com variações que não excedem os 20 m.
Entre setembro e novembro, no setor norte, a variação da linha do NM apresenta um comportamento mais
irregular e com variações pouco significativas relativamente aos períodos anteriores; enquanto no setor
sul sofre um recuo generalizado, chegando a atingir os 30 m (IH, 2012).
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Fonte: IH, 2012

Figura 37 – Variação da posição da linha do nível médio
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3.1.1.4.

Evolução da situação de referência na ausência do projeto

Na ausência do projeto não se preveem intervenções associadas ao Porto de Sines suscetíveis de alterar
significativamente o regime de circulação e agitação marítima atual.

3.1.2.
3.1.2.1.

Avaliação de impactes ambientais
Fase de construção

Na fase de construção não se preveem impactes significativos, na agitação marítima e regime sedimentar.

3.1.2.2.

Fase de exploração

O prolongamento do molhe do TXXI tendo por objetivo incrementar a área portuária abrigada em relação à
ação direta da agitação, terá igualmente reflexos no incremento da zona costeira onde os efeitos deste
abrigo também se fazem sentir. Este abrigo adicional poderá refletir-se em impactes positivos ou
negativos em relação aos usos que atualmente se fazem desses trechos costeiros associados tanto à
própria alteração do clima de agitação como da potencial subsequente alteração da dinâmica sedimentar
local. Observando de forma objetiva este troço costeiro onde a potencial influência do prolongamento do
molhe mais se poderá fazer sentir evidenciam-se desde logo as estruturas da tomada e rejeição de água
da central térmica da EDP e a praia de São Torpes.

A. Cenários de agitação marítima a estudar
Da análise do clima de agitação efetuada anteriormente ficou claro que a maioria dos eventos está
associado a ondas provenientes do setor entre NW e W, verificando-se também a possibilidade de
ocorrência de eventos com origem no setor entre W e SW que, embora tendo mais baixa probabilidade,
são normalmente caracterizados por altos valores energéticos.
Tendo isto em consideração foi selecionado um conjunto de eventos para simulação tendo por critério
garantir que, não sendo possível simular todas as situações possíveis, estes eventos seriam suficientes
para fazer uma análise de sensibilidade efetiva da potencial alteração do regime de agitação na zona
costeira em função das alterações previstas para a geometria do molhe.
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Nesta perspetiva foram selecionadas as direções que limitam a generalidade das ondas observadas ao
largo de Sines: NW, W e SW. Esta opção permite avaliar de forma clara a gama dos potenciais impactes da
alteração do regime de agitação na zona costeira desde as ondas mais rodadas a norte às mais rodadas a
sul. Para cada direção foram selecionadas diferentes alturas e períodos que derivam da análise das
condições naturais efetuada anteriormente. No total foram simuladas nove condições de agitação que se
resumem no quadro seguinte.
Quadro 12 – Cenários de agitação marítima estudados

Cenários
Direção (º)

NW

W

SW

Altura Significativa (m) Período de Pico (s)
1

6

1

10

3

12

4

10

6

14

4

10

6

14

3

12

3

10

B. Simulação da propagação da agitação do largo até à costa
De forma a fazer uma avaliação da extensão e intensidade dos potenciais impactes, foram efetuadas
simulações de propagação da agitação em modelo numérico, utilizando o modelo SWAN, considerando as
situações atual e as duas fases previstas para o aumento do comprimento do molhe.
O modelo foi validado com dados duma campanha de medições efetuada pelo Instituto Hidrográfico entre
abril e novembro de 2011 com recurso a dois ADCP localizados nos pontos identificados na Figura 38,
tendo para o efeito sido extraídas do modelo séries temporais nas mesmas localizações dos ADCP e para o
mesmo intervalo temporal.
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Figura 38 – Localização das estações ADCP

O domínio para o qual foi feita a modelação para a zona do porto de Sines representa-se na Figura 39.

Figura 39 – Domínio modelado para a zona de Sines (resolução 50 metros)

Em termos gerais a distribuição da altura significativa obtida com o modelo apresenta uma distribuição
semelhante à recolhida com os ADCP. Na Figura 40 mostra-se a comparação da série temporal obtida com
o modelo SWAN e os registos do ADCP na zona da praia, sendo possível verificar que o modelo acompanha
de forma muito próxima os registos.
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Figura 40 – Comparação entre modelo e dados ADCP

Uma vez validado o modelo, foram então efetuadas as simulações correspondentes às condições de
agitação identificadas no Quadro 12 e aos cenários atual e de expansão correspondente às Fases 3 e 4.
Em termos gerais os resultados das simulações confirmam o que seria de esperar, ou seja, um aumento do
abrigo na zona costeira que se estende mais para sul à medida que aumenta o comprimento do molhe.
Também, tal como era expectável, a extensão da zona costeira que sofre o potencial efeito decorrente das
alterações de geometria é mais visível nas ondas mais rodadas a norte, indo sendo menor à medida que as
ondas rodam mais para sul (sendo já pouco relevante para os rumos de SW).
Nesta perspetiva o que mais interessava avaliar em resultado destas simulações era qual o grau de
intensidade dessas alterações para os diferentes cenários de agitação e as diferentes geometrias
estudadas. Para efetuar esta avaliação foram produzidos, para todos os cenários simulados, mapas de
distribuição de alturas significativas (ex. Figura 41) e mapas de diferenças de alturas significativas,
expressas em valores absolutos e percentuais (ex. Figura 43), entre a situação atual e as situações de
projeto correspondentes às fases 3 e 4. Uma apresentação completa destes resultados é feita em Anexo
(Anexo III) ao EIA (Volume II).
Para permitir uma perceção mais focada destas alterações ao nível da agitação marítima foram igualmente
avaliadas diferenças em cinco pontos específicos identificados na Figura 46 e resumidas nos Quadro 13,
Quadro 14, Quadro 15, Quadro 16, Quadro 17 e Quadro 17.
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A análise detalhada destes resultados permite retirar algumas conclusões relevantes:
•

Em termos globais, a influência da extensão do molhe, como era expectável, faz-se sentir
essencialmente para os rumos entre W e NW sendo pouco significativa para os rumos de SW.

•

Se se considerarem como significativos somente impactes na altura de agitação
correspondentes a reduções superiores a 25% verifica-se que somente para a situação
correspondente à Fase 4 são de esperar este tipo de impactes significativos. Na Fase 3, com
exceção da zona mais interior do porto (caracterizada neste caso pelo ponto EDP1 da Figura
46), não se verificam reduções de agitação superiores a 25% e mesmo assim, as maiores
reduções estão muito associadas aos rumos mais rodados a NW.

•

Os impactes na redução da agitação podem fazer sentir-se de forma mais significativa até
cerca de meio da praia de São Torpes caracterizada pelo ponto designado de ST2 (Quadro
13). Em qualquer caso estes impactes só são significativos para as ondas mais rodadas a NW
e na fase 4 de expansão. Nestas condições podem observar-se reduções na altura
significativa da ordem dos 20%. Para ondas mais rodadas a W ou de SW o impacte nesta
zona da praia já é muito pouco significativo (Quadro 17).

•

Na zona da praia de São Torpes mais próxima das estruturas de rejeição de água da central
térmica da EDP (ponto ST1 da Figura 46) verifica-se que para a extensão correspondente à
Fase 3 são de esperar reduções nos valores de Hs da ordem dos 20%-25% para os rumos
mais rodados a NW (Quadro 17). Estas reduções poderão atingir valores da ordem dos 40%45% considerando a geometria correspondente à Fase 4. Para as ondas mais rodadas a W ou
de SW os impactes da extensão do molhe, para qualquer das Fases, é pouco significativo.

•

Na zona mais próxima das estruturas de tomada de água e rejeição da central térmica da
EDP (ponto EDP2 da Figura 46) verifica-se que para a extensão correspondente à Fase 3 são
de esperar reduções nos valores de Hs da ordem dos 25% para os rumos mais rodados a NW
(Quadro 17). Estas reduções poderão atingir valores da ordem dos 50% considerando a
geometria correspondente à Fase 4. Para as ondas mais rodadas a W são expectáveis
reduções entre 10% e 25% considerando respetivamente as situações correspondentes às
Fases 3 e 4. Para rumos de SW não há impactes significativos na Fase 3 podendo observar-se
uma redução da ordem dos 10% para a Fase 4;

•

Uma análise das alterações da direção da ondulação (Figura 44 e Figura 45) a sotamar do
novo molhe, por efeito da difração em torno do mesmo, mostra que estas alterações são
insignificantes na zona próxima da praia, em particular na Fase 3. As alterações de direção
da agitação mais próximas da praia de São Torpes ocorrem na fase 4, para profundidades
superiores a 5 m, e são visíveis apenas para o cenário com rumo de NW e período de 6 s.
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Pode assim dizer-se que os impactes no regime de agitação na zona costeira serão de fraca magnitude no
caso da expansão para a Fase 3, podendo ser considerados de média magnitude para o caso da expansão
correspondente à Fase 4, sobretudo no que respeita à zona mais próxima das estruturas da EDP. Estes
impactes do ponto de vista de alguns usos da costa (proteção das estruturas existentes ou uso balnear)
poderão ser considerados positivos, enquanto do ponto de vista de outros usos, como por exemplo a
prática do surf, a respetiva avaliação assume algum grau de incerteza. Se a redução em média da altura
das ondas (sobretudo na zona mais próxima das estruturas da EDP) poderá ser considerada negativa para
a prática do surf, já são de difícil avaliação outros aspetos que também contribuem para a qualidade das
ondas, como por exemplo a respetiva direção e filtragem em termos de períodos. Nesta perspetiva,
assumindo uma posição de cautela, poder-se-á considerar que o prolongamento do molhe representará
um impacte negativo de fraca (Fase 3) a média (Fase 4) magnitude para a prática do surf na zona próxima
das estruturas da EDP. Esta conclusão deverá no entanto ser objeto de monitorização durante a fase de
exploração para avaliar a sua real magnitude.
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(a)

(b)

(c)
Figura 41 – Exemplo dos mapas de distribuição da altura significativa. Condições de agitação
caracterizadas por ondas ao largo com Hs = 3 m, direção predominante de NW e Tp = 12 s. Situações atual
(a), Fase 3 (b) e Fase 4 (c)
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(a)

(b)
Figura 42 – Exemplo de mapas de diferença de altura significativa em valores absolutos (a) e percentuais
(b). Condições de agitação caracterizadas por ondas ao largo com Hs = 3 m, direção predominante de NW
e Tp = 12 s. Diferenças entre a situação atual e a geometria de projeto correspondente à Fase 3
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(a)

(b)
Figura 43 – Exemplo de mapas de diferença de altura significativa em valores absolutos (a) e percentuais
(b). Condições de agitação caracterizadas por ondas ao largo com Hs = 3 m, direção predominante de NW
e Tp = 12 s. Diferenças entre a situação atual e a geometria de projeto correspondente à Fase 4
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(a)

(b)
Figura 44 – Exemplo de mapas de diferença de altura significativa e direção da agitação para a Fase 3 (a) e
para a Fase 4 (b). Condições de agitação caracterizadas por ondas ao largo com Hs = 3 m, direção
predominante de NW e Tp = 12 s. Diferenças entre a situação atual e a geometria de projeto
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(a)

(b)
Figura 45 – Exemplo de mapas de diferença de altura significativa e direção da agitação para a Fase 3 (a) e
para a Fase 4 (b). Condições de agitação caracterizadas por ondas ao largo com Hs = 1 m, direção
predominante de NW e Tp = 6 s. Diferenças entre a situação atual e a geometria de projeto
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Figura 46 – Localização dos pontos de controlo para a agitação
Quadro 13 – Altura significativa nos pontos de controlo para situação NW

Cenário

Hs: 3m; Tp: 12 s; NW

Hs: 1m; Tp: 10 s; NW

Hs: 6m; Tp: 14 s; NW

Hs: 1m; Tp: 6s; NW

Hs: 4m; Tp: 10 s; NW

Ad_t13060/ 02

Situação

Hs (m)
EDP1 EDP2

ST1

ST2

ST3

Atual

1,18

1,16

1,29

1,50

1,71

3.ª Fase

0,72

0,92

1,08

1,34

1,67

4.ª Fase

0,33

0,59

0,74

1,01

1,50

Atual

0,32

0,33

0,37

0,43

0,51

3.ª Fase

0,18

0,24

0,28

0,36

0,48

4.ª Fase

0,08

0,16

0,20

0,27

0,42

Atual

2,75

2,67

2,10

2,71

3,31

3.ª Fase

1,77

2,15

2,00

2,62

3,29

4.ª Fase

0,84

1,40

1,65

2,24

3,14

Atual

0,19

0,25

0,27

0,34

0,44

3.ª Fase

0,09

0,18

0,20

0,30

0,40

4.ª Fase

0,03

0,10

0,13

0,21

0,33

Atual

1,27

1,32

1,44

1,75

2,07

3.ª Fase

0,72

0,97

1,13

1,45

1,95

4.ª Fase

0,31

0,62

1,78

1,11

1,67

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)
do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

85

Quadro 14 – Altura significativa nos pontos de controlo para situações de W e SW

Cenário

Situação

Hs: 4m; Tp: 10s; W

Hs: 6m; Tp: 14 s; W

Hs: 3m; Tp: 10s; SW

Hs: 3m; Tp: 12 s; SW

Hs (m)
EDP1 EDP2

ST1

ST2

ST3

Atual

2,70

2,34

1,90

2,48

3,00

3.ª Fase

2,29

2,12

1,87

2,43

2,98

4.ª Fase

1,69

1,75

1,78

2,33

2,89

Atual

3,50

4,02

2,19

2,92

3,70

3.ª Fase

3,41

3,71

2,19

2,91

3,70

4.ª Fase

3,06

3,01

2,15

2,87

3,67

Atual

2,76

2,14

1,86

2,36

2,67

3.ª Fase

2,62

2,07

1,85

2,35

2,67

4.ª Fase

2,34

1,92

1,82

2,32

2,64

Atual

2,94

2,19

1,93

2,47

2,83

3.ª Fase

2,82

2,13

1,93

2,47

2,83

4.ª Fase

2,54

1,98

1,90

2,44

2,81

Quadro 15 – Índices de agitação nos pontos de controlo para situação NW

Cenário

Situação

Hs: 3m; Tp: 12 s; NW

Hs: 1m; Tp: 10 s; NW

Hs: 6m; Tp: 14 s; NW

Hs: 1m; Tp: 6s; NW

Hs: 4m; Tp: 10 s; NW
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Índice (H/H0)
EDP1 EDP2

ST1

ST2

ST3

Atual

0,39

0,39

0,43

0,50

0,57

3.ª Fase

0,24

0,31

0,36

0,45

0,56

4.ª Fase

0,11

0,20

0,25

0,34

0,50

Atual

0,32

0,33

0,37

0,43

0,51

3.ª Fase

0,18

0,24

0,28

0,36

0,48

4.ª Fase

0,08

0,16

0,20

0,27

0,42

Atual

0,46

0,44

0,35

0,45

0,55

3.ª Fase

0,29

0,36

0,33

0,44

0,55

4.ª Fase

0,14

0,23

0,28

0,37

0,52

Atual

0,19

0,25

0,27

0,34

0,44

3.ª Fase

0,09

0,18

0,20

0,30

0,40

4.ª Fase

0,03

0,10

0,13

0,21

0,33

Atual

0,32

0,33

0,36

0,44

0,52

3.ª Fase

0,18

0,24

0,28

0,36

0,49

4.ª Fase

0,08

0,16

0,45

0,28

0,42
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Quadro 16 – Índices de agitação nos controlo para situações de W e SW

Cenário

Hs: 4m; Tp: 10s; W

Hs: 6m; Tp: 14 s; W

Hs: 3m; Tp: 10s; SW

Hs: 3m; Tp: 12 s; SW

Situação

Hs (m)
EDP1 EDP2

ST1

ST2

ST3

Atual

0,68

0,59

0,48

0,62

0,75

3.ª Fase

0,57

0,53

0,47

0,61

0,75

4.ª Fase

0,42

0,44

0,45

0,58

0,72

Atual

0,58

0,67

0,37

0,49

0,62

3.ª Fase

0,57

0,62

0,36

0,48

0,62

4.ª Fase

0,51

0,50

0,36

0,48

0,61

Atual

0,92

0,71

0,62

0,79

0,89

3.ª Fase

0,87

0,69

0,62

0,78

0,89

4.ª Fase

0,78

0,64

0,61

0,77

0,88

Atual

0,98

0,73

0,64

0,82

0,94

3.ª Fase

0,94

0,71

0,64

0,82

0,94

4.ª Fase

0,85

0,66

0,63

0,81

0,94

Quadro 17 – Percentagens de redução da altura significativa nas situações de projeto relativamente à
situação atual para situação NW

Cenário

Hs: 3m; Tp: 12 s; NW

Hs: 1m; Tp: 10 s; NW

Hs: 6m; Tp: 14 s; NW

Hs: 1m; Tp: 6s; NW

Hs: 4m; Tp: 10 s; NW

Ad_t13060/ 02

Situação

Hs (m)
EDP1 EDP2

ST1

ST2

ST3

Atual

-

-

-

-

-

3.ª Fase

39,0%

21,1%

16,7%

10,6%

2,4%

4.ª Fase

72,2%

49,0%

42,4%

32,5%

12,4%

Atual

-

-

-

-

-

3.ª Fase

42,9%

26,3%

22,8%

17,2%

5,8%

4.ª Fase

75,7%

52,6%

45,9%

36,8%

19,1%

Atual

-

-

-

-

-

3.ª Fase

35,8%

19,5%

4,7%

3,4%

0,6%

4.ª Fase

69,6%

47,7%

21,2%

17,4%

5,1%

Atual

-

-

-

-

-

3.ª Fase

51,4%

30,3%

24,3%

12,2%

10,3%

4.ª Fase

85,1%

60,4%

50,6%

37,7%

25,2%

Atual

-

-

-

-

-

3.ª Fase

43,1%

26,3%

21,2%

17,3%

6,0%

4.ª Fase

75,8%

52,6%

44,7%

36,7%

19,5%
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Quadro 18 – Percentagens de redução da altura significativa nas situações de projeto relativamente à
situação atual para situações de W e SW

Cenário

Situação

Hs: 4m; Tp: 10s; W

Hs: 6m; Tp: 14 s; W

Hs: 3m; Tp: 10s; SW

Hs: 3m; Tp: 12 s; SW

Hs (m)
EDP1 EDP2

ST1

ST2

ST3

Atual

-

-

-

-

-

3.ª Fase

15,2%

9,4%

1,6%

2,0%

0,7%

4.ª Fase

37,4%

25,2%

6,3%

6,0%

3,7%

Atual

-

-

-

-

-

3.ª Fase

2,5%

7,6%

0,4%

0,4%

0,0%

4.ª Fase

12,4%

24,9%

2,0%

1,6%

0,7%

Atual

-

-

-

-

-

3.ª Fase

5,1%

2,9%

0,5%

0,4%

0,2%

4.ª Fase

15,1%

10,0%

2,4%

1,7%

1,1%

Atual

-

-

-

-

-

3.ª Fase

4,2%

2,5%

0,4%

0,4%

0,1%

4.ª Fase

13,6%

9,2%

2,0%

1,3%

0,7%

No que respeita aos potenciais impactes destas alterações do clima de agitação sobre a dinâmica
sedimentar local, embora exista uma importante falta de dados no que respeita à batimetria da zona
próxima da costa e mesmo de caracterização dos modos de transporte locais, existem algumas conclusões
relevantes que podem ser deduzidas em resultado da caracterização da dinâmica sedimentar apresentada
anteriormente e das conclusões sobre a alteração do regime de agitação local aqui apresentadas.
Dois aspetos importantes para perceber a dinâmica local podem encontrar-se nos estudos do IH relativos
à evolução da linha de costa entre 1967 e 1987 e à variabilidade observada na mesma linha de costa
durante os anos de 2003 e 2011 (IH, 2012).
Por um lado o relatório do IH conclui que “a variabilidade sazonal da praia é elevada, sendo muito
suscetível à erosão induzida por episódios de maior energia, variando o perfil de praia entre uma face
extensa e suave no inverno e uma berma, face e terraço bem definidas nos meses de verão. A variabilidade
sedimentar tende assim, a ser acentuada, durante os episódios de alta energia, quando a ação das ondas
causa a remoção seletiva e temporária de grande parte das partículas arenosas. As variações sazonais
observadas em 2011 permitiram constatar que no período entre fevereiro e maio se observou um avanço
da linha de costa no setor norte da praia, (com um máximo de 23 m) enquanto no setor sul a posição da
linha foi mais irregular sofrendo avanço e recuos que raramente excedem os 10 m. Entre maio e setembro
observou-se o recuo no setor norte com um valor máximo de 56 m enquanto a sul se continuou a observar
um comportamento irregular de avanços e recuos, com variações que não excederam os 20 m. Entre
setembro e novembro o setor norte mostrou um comportamento mais irregular e com variações pouco
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significativas relativamente aos períodos anteriores enquanto no setor sul sofreu um recuo que chegou a
atingir os 30 m”.
Olhando para a variação interanual entre 1967 e 2004 verificou-se um avanço da linha de costa a norte a
taxas da ordem de 1,5 m por ano a que correspondeu a uma taxa de acreção com o máximo de 56 m
atingido no limite adjacente ao molhe da Central Termoelétrica. A sul verificou-se um ligeiro recuo (da
ordem dos 5 metros) em relação à linha de costa de 1967.
Refletindo sobre estas duas conclusões de forma integrada pode perceber-se que o molhe da estrutura de
rejeição de água da EDP terá contribuído para uma natural acumulação de areia na zona, por efeito dum
transporte residual para norte, mas que a variabilidade anual é da mesma ordem de grandeza da
variabilidade interanual. Desta forma parece lícito sustentar a tese que a redução em termos médios da
energia disponível para transportar sedimentos entre a praia de São Torpes e a zona a norte das
estruturas da EDP deverá contribuir para reduzir de igual forma a dinâmica sedimentar na zona
conduzindo a uma variabilidade anual menor que a verificada atualmente, sobretudo no que respeita à
zona mais próxima destas estruturas.
Esta alteração da dinâmica constituirá um impacte positivo já que se refletirá muito provavelmente numa
maior estabilidade da praia ao longo do ano. Poderá nesta fase, e sem dados mais objetivos que permitam
uma quantificação mais clara, considerar-se que este impacte será pouco significativo na Fase 3 e
significativo na Fase 4 no que respeita ao troço da praia a norte do ponto identificado na Figura 46 como
ST2. Na zona mais a sul, concorda-se com as conclusões do IH de que existe uma incerteza relativamente
grande sobre o que poderão ser as consequências em termos dos fenómenos erosivos (sobretudo no que
respeita à Fase 4).
De acordo com a metodologia adotada pelo IH para avaliar a potencial evolução da praia a longo prazo, da
ampliação do molhe até atingir um comprimento de 2 km para SE, resultará a criação de uma barreira às
condições de agitação marítima não só de N e NW, mas também de W. Estes resultados foram confirmados
nas simulações de propagação de agitação efetuadas no âmbito do presente estudo. Deste modo, a praia
de S. Torpes deverá ficar sujeita a um transporte residual longilitoral para N mais acentuado do que o
observado atualmente. Estas condições serão sempre favoráveis a uma rotação da praia no sentido de
uma maior acumulação de sedimentos a norte e uma maior erosão a sul (cf. figura seguinte). A magnitude
desta rotação dependerá no entanto da disponibilidade de sedimentos para o efeito. No cenário mais
extremo poderá mesmo verificar-se que a plataforma rochosa de abrasão, que atualmente se observa
durante o inverno no setor sul da praia, passe a estar permanentemente exposta. No setor mais a norte,
junto à Central Termoelétrica, haverá nestas condições empilhamento de sedimentos enquanto houver
disponibilidade sedimentar.

Ad_t13060/ 02

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)
do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

89

Fonte: IH, 2012

Figura 47 – Tendência de evolução da praia de S. Torpes em resultados dum maior abrigo provocado pela
extensão dos molhes para ondas provenientes de rumos rodados de W para Norte

A magnitude destes movimentos de sedimentos foi analisada pelo IH, com base na aplicação do modelo
parabólico MEPBAY proposto por Klein (2004). De acordo com os resultados obtidos, dependendo da
disponibilidade de sedimentos a praia poderá evoluir entre dois cenários considerados extremos:
•

Cenário 1 (impactes de pequena magnitude) – não há alteração da morfologia da praia atual,
junto aos molhes da Central Termoelétrica (linha a azul da Fonte: IH, 2012

•

Figura 48), caso a capacidade máxima de retenção de sedimentos por parte dos molhes já
tenha sido atingida (a verificação desta situação implicará uma monitorização adequada dos
perfis de praia locais);

•

Cenário 2 (impactes de grande magnitude) – a capacidade de retenção de sedimentos por
parte dos molhes não foi ainda atingida e existe disponibilidade de sedimentos para serem
transportados para Norte. Nestas condições a praia terá tendência para se estender até ao
extremo da extensão do molhe conduzindo potencialmente a uma erosão mais marcada do
extremo sul da praia (linha roxa da Fonte: IH, 2012

•

90

Figura 48).
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Fonte: IH, 2012

Figura 48 – Cenário entre os quais evoluirá a morfologia da praia com a ampliação de 2 km do molhe Leste

No entanto a confirmação destas teses carecem de estudos mais aprofundados que implicariam pelo
menos um conhecimento mais detalhado das características da batimetria na zona mais próxima da praia
e alguns dados sobre os modos de transporte que permitissem, pelo menos, validar um modelo
conceptual de transporte para a zona. Estas lacunas do conhecimento poderão ser mitigadas com recurso
a um programa de monitorização adequado durante a fase de exploração.

3.1.2.3.

Fase de desativação

Não se preveem para esta fase impactes significativos.
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3.2. Geologia, geomorfologia e hidrogeologia
Da análise efetuada constatouconstatou-se que: (…)
- Que a natureza geológica
geológica do fundo rochoso onde vai ser instalado o molhe e o aterro do cais não é
referida no EIA, aspeto que é no entanto referido no Projeto de Execução; (…)
Assim, deve ser efetuada a reformulação dos capítulos relativos à “Geologia e Geomorfologia” e à
“Hidrodinâmica
“Hidrodinâmica e Regime Sedimentar”, quer no respeitante à caracterização, quer aos impactes,
integrando os elementos adicionais e a reformulação dos aspetos seguidamente expostos.
(1) Elementos adicionais (…)
Geologia e Geomorfologia
. Caracterização do substrato
substrato rochoso submerso.
(2) Reformulação
. A caracterização geológica e geomorfológica deve abranger a parte emersa e a parte imersa e estar
incluída apenas num capítulo. (…)
A secção 3.2.1 (Enquadramento geológico) apresenta a reformulação dos aspetos referidos acima,
substituindo o capítulo homónimo do Relatório Síntese do EIA (4.4.3.).
Por outro lado, a reformulação da avaliação dos impactes ambientais no contexto da hidrodinâmica e
regime sedimentar (cf. secção 3.1.2) motivou a revisão da avaliação de impactes ambientais na geologia,
geomorfologia e hidrogeologia, na fase de exploração (secção 5.4.2. do Relatório Síntese – Volume I – do
EIA), que assim é substituída pela secção 3.2.2 – Avaliação de impactes ambientais na fase de exploração.
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3.2.1.

Enquadramento geológico

3.2.1.1.

Geologia regional

A área de expansão do Terminal de Contentores do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases) desenvolve-se na área
de influência do Maciço Ígneo Mesozoico de Sines (Desenho 6, Anexo VIII, Volume II). O Maciço Ígneo
Mesozoico de Sines, bem como os maciços de Sintra e Monchique (a norte e a sul, respetivamente), estão
intruídos ao longo de um lineamento orientado NNW-SSE, possuindo forma e dimensão similares.
Contacta a norte com calcários do Jurássico superior, metamorfizando-os, e a sul com xistos da Formação
de Mira (do Carbónico), definindo uma orla de corneanas pelíticas, resultantes do metamorfismo de
contacto, em torno do maciço intrusivo. Datações efetuadas pelo método rubídio-estrôncio enquadram a
sua instalação há 72 ± 3 M.A. (Cretácico superior). É composto predominantemente por gabros e dioritos,
que envolvem sienitos posteriores, sendo as rochas gabroicas o substrato em que está instalada grande
parte do Porto de Sines.
A maioria da área do maciço não está exposta à superfície. Trabalhos de prospeção geofísica, com recurso
a perfis de reflexão sísmica permitem estimar a forma do maciço como próxima de uma banana achatada,
ligeiramente convexa para sudoeste e com dimensões da ordem de 12x3,5 km. A parte emersa do Maciço
Ígneo Mesozoico de Sines possui uma forma elíptica, com cerca de 5x2,3 km, e está alongada com
orientação E-W.
De acordo com a Carta Geológica de Santiago do Cacém (folha 42-C), à escala 1:50.000, publicada pelos
Serviços Geológicos de Portugal em 1993, a instalação do Maciço Eruptivo de Sines terá decorrido ao
longo das seguintes fases sucessivas:
•

Instalação da massa gabro-diorítica;

•

Instalação dos sienitos e micro-sienitos;

•

Formação de brecha vulcânica com algumas manchas de basalto;

•

Instalação de estruturas filoneanas ácidas e básicas.
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3.2.1.2.

Geologia da área de influência; meio terrestre

O Terminal de Contentores do Porto de Sines localiza-se no limite sudeste do Maciço Eruptivo de Sines,
estando limitado no domínio terrestre, a nordeste, por afloramentos da Formação de Mira (Viseano
superior/Namuriano) e por rochas carbonatadas metamorfizadas de A Dordem (Jurássico) e da praia da
Lagoa, que assentam em discordância angular sobre a megassequência turbidítica composta por
intercalações de grauvaques finos, siltitos e xistos carbonosos.
A entrecortar quer as rochas antigas do Maciço Hespérico, quer as rochas Mesozoicas, ocorrem diversas
estruturas filoneanas basálticas, traquibasálticas, sieníticas e microsieníticas.
Sobre todas estas rochas desenvolve-se uma cobertura dunar, que se estende sob a forma de manchas
irregulares ao longo da costa a sul de Sines.

3.2.1.3.

Geologia da área de intervenção; meio aquático

Uma vez que a área de intervenção se localiza na área imersa do Porto de Sines, que se caracteriza por ser
um porto de águas profundas (-28 m (ZH)), aberto ao mar, sem restrições de canal e barra e onde já foram
realizadas várias operações de dragagem para estabelecimento dos fundos, as formações geológicas que
aí ocorrem correspondem maioritariamente a afloramentos rochosos do Maciço Hespérico.
Conforme referido no enquadramento regional, o substrato geológico de parte do Porto de Sines é de
natureza gabroica. Contudo, o atual cais de acostagem, bem como a área de expansão, encontra-se
instalado em formações xistentas, alteradas a moderadamente alteradas. Também os fundos da área
abrangida pela ampliação do molhe leste são de natureza xistenta.
Na área afeta ao projeto os materiais recentes ou são inexistentes ou correspondem a bolsas de
sedimentos arenosos, depositados sobre as irregularidades do substrato rochoso e com uma espessura
relativamente reduzida (da ordem dos centímetros; ver Figura 49 e Figura 50).
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Fonte: IH (2012)

Figura 49 – Áreas de afloramentos rochosos

Fonte: IH (2012)

Figura 50 – Espessura da cobertura sedimentar
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Próximo da área de intervenção, a zona de maior espessura de sedimentos, ainda que reduzida (inferior a
50 cm), ocorre junto ao Terminal Definitivo de Carga Geral, onde de acordo com as análises
granulométricas predominam os sedimentos da dimensão granulométrica dos siltes finos. Para sudeste, à
medida que se avança para a praia de São Torpes predominam as areias finas, que passam a areias muito
grosseiras em direção à plataforma marinha mais profunda (Figura 27).

3.2.2.

Avaliação de impactes ambientais na fase de exploração

Na fase de exploração do projeto não são esperados impactes nas condições hidrogeológicas locais.
locais
Com a expansão do Terminal de Contentores, em particular com a maior extensão do molhe durante a fase
4, são previsíveis a longo prazo alterações nas condições fisiográficas da praia de S. Torpes, podendo
acentuar-se a acumulação de sedimentos de encontro ao molhe da Central Termoeléctrica e a erosão do
setor a sul. Estas alterações resultam do acentuar do efeito barreira que a projeção do molhe para sudeste
irá provocar à propagação da ondulação proveniente de noroeste, norte e oeste e que expetavelmete
conduzirão ao aumento do transporte de sedimentos para o setor norte.
O volume de sedimentos transportados para norte e a forma como a geometria da praia se ajustará, quer a
norte, quer a sul, dependerá sobretudo da disponibilidade de sedimentos e da capacidade de retenção
dos molhes da Central Termoelétrica (ver capítulo referente à avaliação de impactes das alterações do
clima de agitação sobre a dinâmica sedimentar local – secção 3.1.2). Esta situação a verificar-se
corresponderá a um impacte negativo nas condições fisiográficas da praia de S. Torpes, provável, indireto,
de magnitude e significância variáveis, entre forte a alta e entre pouco significativo a significativo,
respectivamente (no caso de se verificar o incremento da erosão do setor sul da praia de S. Torpes),
devendo ser alvo de acompanhamento através de um programa de monitorização de evolução da costa.
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3.3. Qualidade da água e sedimentos
2.3. Recursos Hídricos
. Apresentação dos valores relativos à caracterização da qualidade da água, nomeadamente de
hidrocarbonetos
hidrocarbonetos totais e óleos e gorduras nas áreas do Porto, explicitando a sua evolução, que
fundamentam a caracterização constante do ponto 4.6 do RS.
Os teores de hidrocarbonetos totais (equivalente a “óleos minerais” segundo o Decreto-Lei n.º 135/2009,
de 3 junho, que revoga o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto) observados nos estudos de
monitorização efetuados até à data foram inferiores ao limite imposto pela legislação (Figura 51, CIEMAR
2000, 2004a, 2004c, 2008b, 2012a). Os teores de óleos e gorduras, em média, tendem a variar entre o
limite de deteção do método de análise laboratorial (0,01 mg/l) e 0,1 mg/l (na área de TDC e PPE, Figura
52). Embora este indicador não esteja contemplado na legislação e sendo a sua origem mineral (à
semelhança dos hidrocarbonetos), pode no entanto inferir-se que os valores são baixos quando
comparados com o limite para hidrocarbonetos. No estudo mais recente levado a cabo por CIEMAR (2012a)
foi efetuada uma interpretação destes parâmetros com os fatores físicos do meio, mais em particular,
altura da agitação marítima e intensidade/direção do vento. As conclusões mais relevantes apontam para
uma retenção destes contaminantes na superfície da água em quatro áreas do Porto de Sines (TPC, PRC,
TPE e TDC) nos períodos de menor agitação marítima. Já a importância da direção e intensidade do vento
foi notória em duas áreas do Porto de Sines (TMC e PRC) e duas áreas exteriores (CPA e CRO – localizadas
a norte do Porto de Sines), sugerindo uma maior retenção destes contaminantes para ventos intensos e
persistentes de oeste.

Fonte: CIEMAR, 2012a

Figura 51 – Resultados (valores médios e erros padrão; n=2) da análise de concentração de
hidrocarbonetos totais na coluna de água do Porto de Sines, obtidos nas quatro datas de amostragem
de primavera/verão de 2009 (barras laranja) e outono/inverno de 2009/2010 (barras azuis)
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Fonte: CIEMAR, 2012a

Figura 52 – Resultados (valores médios e erros padrão; n=2) da análise de concentração de óleos e
gorduras na coluna de água do Porto de Sines, obtidos nas quatro datas de amostragem de
primavera/verão de 2009 (barras laranja) e outono/inverno de 2009/2010 (barras azuis)

. Caracterização da qualidade da água das ribeiras da Junqueira e de Morgavel, sobre as quais foi
desenvolvida a avaliação de impactes sobre a capacidade do meio recetor diluir as suas plumas.
A Ribeira da Junqueira e de Morgavel são dois cursos de água superficiais que desaguam no Oceano
Atlântico. Deste modo, a caracterização da qualidade da água destas ribeiras, reflete-se sobretudo a nível
de qualidade balnear pela proximidade das praias na área (praia de S. Torpes e de Morgavel).
De acordo com o documentado no perfil de praia efetuado para a época balnear de 2013 na praia de S.
Torpes e de 2014 na praia de Morgavel (APA, I.P. / ARH do Alentejo, 2013; APA, I.P. / ARH do Alentejo,
2014; consulta em http://www.apambiente.pt/), as massas de água na bacia de drenagem da Ribeira da
Junqueira (código da massa de água 06SUL1643) e de Morgavel (código da massa de água 06SUL1644)
apresentam uma qualidade razoável.
razoável Nesse mesmo estudo foi ainda avaliado o potencial de proliferação
de cianobactérias,
cianobactérias macroalgas e fitoplâncton sendo a classificação atribuída de improvável para ambas as
ribeiras. Efetivamente, e ainda de acordo com o mesmo estudo, a qualidade a nível balnear (indicadores
Enterococos intestinais e Escherichia coli) das massas de água costeiras recetoras destas ribeiras (CWB-II5A, código PTCOST13) variou entre Boa e Excelente na monitorização efetuada entre 2009 e 2014.
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3.4. Ambiente sonoro
2.4. Ambiente Sonoro
A caracterização da situação de referência
referência refere diversas fontes de dados acústicos – mapa de ruído
municipal de 2007, medições e simulações realizadas em fases anteriores de desenvolvimento do Porto
de Sines (1998 e 2008) em pontos que não coincidem com
com recetores sensíveis e medições atuais
atuais em 2014
em dois pontos recetores considerados como potencialmente mais afetados pelo projeto, identificando
discordância de valores e pressupostos entre elas. Assim, consideraconsidera-se que só devem ser considerados os
valores mais recentes, de 2014, por estarem
estarem associados aos pontos recetores potencialmente mais
afetados pelo projeto (PM1 – Área escolar de Sines e PM2 – habitação isolada mais próxima da zona de
intervenção) e desde que comprovadamente obtidos por entidade acreditada pelo IPAC.
A avaliação de impactes,
impactes, quer na fase de construção quer na fase de exploração, não se suporta em
nenhuma quantificação minimamente rigorosa de níveis sonoros previsíveis junto dos dois recetores
construção,
rução, que demorará cerca de
sensíveis estudados na situação de referência. Relativamente à fase de const
3 anos, e dada a relevância da pedreira nesta fase e sua proximidade à zona escolar (PM1), consideraconsidera-se
que devem ser apresentados valores previstos em PM1 em resultado da exploração futura da pedreira
(tendo por base eventualmente
eventualmente dados de monitorização de longa duração realizada no âmbito da
adaptação da pedreira ao abrigo do DL 270/2001).
Assim, deve ser efetuada a reformulação dos capítulos relativos ao descritor Ambiente Sonoro, integrando
os elementos adicionais e a reformulação
reformulação dos aspetos seguidamente expostos. (…)
Os itens do pedido de elementos adicionais dirigidos ao fator Ambiente Sonoro implicaram a reformulação
dos capítulos 4.8. (Caracterização do ambiente afetado pelo projeto – Ambiente sonoro) e 5.8. (Avaliação
de impactes ambientais – Ambiente sonoro) do Relatório Síntese – Volume I – do EIA, pelo que os mesmos
são integralmente substituídos pelas secções 3.4.1 (Caracterização do ambiente afetado pelo projeto) e
3.4.2 (Avaliação de impactes ambientais), respetivamente.
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3.4.1.
3.4.1.1.

Caracterização do ambiente afetado pelo projeto
Considerações prévias

O presente capítulo desenvolve a caracterização da qualidade do ambiente sonoro na área de intervenção
do projeto de expansão do TXXI e na sua vizinhança. A poluição sonora constitui atualmente um dos
principais fatores de degradação da qualidade de vida e do bem-estar das populações. Esta degradação
traduz-se no decréscimo do conforto acústico e em efeitos sobre a saúde como o potencial aparecimento
de problemas auditivos (desde a fadiga até ao trauma), psíquicos (stress e irritabilidade), fisiológicos
(perturbação do sono) ou efeitos negativos no trabalho (afetação da capacidade de concentração).
O nível sonoro de referência de um determinado local pode ser definido como o ruído ambiente aí
existente antes da introdução de uma nova perturbação acústica, que pode ser temporária ou permanente
(“som inicial”, segundo a definição da NP ISO 1996-1:2011). No presente caso, esta perturbação advirá da
implementação de um projeto (através das suas várias fases), à qual estão associados diversos usos e
atividades que poderão alterar tanto de forma temporária como permanente o ambiente sonoro do local.
A caraterização da situação de referência para o ambiente sonoro é baseada na realização de medições de
ruído ambiente e na identificação e caraterização das principais fontes de ruído que definem o ambiente
sonoro local e dos recetores sensíveis da área envolvente.
Este trabalho foi desenvolvido tendo como base medições realizadas para o efeito por entidade acreditada
pelo Instituto Português de Acreditação, I.P. (IPAC),
(IPAC) em 9 e 10 de setembro de 2014 para os três períodos
legalmente definidos para a classificação acústica (cf. Anexo A.X).
Note-se que à data não existe classificação acústica para o Concelho de Sines. A metodologia aplicada
baseou-se na documentação apresentada pela Agência Portuguesa do Ambiente tendo em vista o
cumprimento da normalização nacional para a medição e avaliação do ambiente sonoro.
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3.4.1.2.

Enquadramento legal

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (com
posteriores alterações), tem como principal objetivo a salvaguarda da saúde e o bem-estar das
populações. Em função deste objetivo é definida, em termos de planeamento territorial, a classificação de
zonas sensíveis e zonas mistas, bem como os respetivos limites de exposição (Quadro 19).
Esta classificação é da competência dos municípios através dos instrumentos de planeamento, devendo a
edilidade garantir o cumprimento dos valores-limite de exposição sonora definidos na lei, conforme a
classificação adotada.
Para a caraterização do ambiente sonoro local é utilizado o “indicador de ruído diurno-entardecernoturno” (Lden), que é dado pela seguinte expressão:
L

d
13 × 10 10
L
= 10.log
den
24 


1

+ 3 × 10

L +5
e
10

+ 8 × 10

L +10

n
10 




em que:
•

Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h);

•

Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h);

•

Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h).

Devido às penalizações de 5 dB(A) no período de entardecer e de 10 dB(A) no período noturno, este
parâmetro permite diferenciar a sensibilidade dos recetores expostos durante os diferentes períodos de
exposição. Desta forma, emissões sonoras energeticamente equivalentes (i.e., resultando no mesmo nível
de pressão sonora) registadas em períodos de referência diferentes afetam de forma diferente o indicador
composto, podendo resultar que este seja numericamente superior a cada um dos indicadores
individualmente.
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Quadro 19 – Limites de exposição sonora segundo o Regulamento Geral do Ruído

Zonas sensíveis

Zonas mistas

Áreas vocacionadas para usos habitacionais, existentes
ou previstos, bem como escolas, hospitais ou
similares, ou espaços de lazer, existentes ou
previstos, podendo conter pequenas unidades de

Área cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes

comércio e de serviços destinadas a servir a população

ou previstos, para além dos referidos na definição de

local, tais com cafés e outros estabelecimentos de

zona sensível.

restauração, papelarias e outros estabelecimentos de
comércio tradicional, sem funcionamento no período
noturno.
Limites de exposição
Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)

Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)

Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º, alíneas j, p, v e x)

Segundo o n.º 3 do artigo 11º do RGR, “até à classificação das zonas sensíveis e mistas (…), para efeitos de
verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden igual
ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A)”.
O RGR define ainda critérios de avaliação da incomodidade provocada por atividades ruidosas
permanentes e regulamenta o licenciamento e a autorização de atividades ruidosas temporárias, bem
como a necessidade de controlos preventivos. Como critério de incomodidade para atividades ruidosas
permanentes o mesmo diploma considera, de acordo com a alínea b) do ponto 1 do artigo 13º, as
correções indicadas no respetivo anexo I:
•

LAeq (r.a.p.3) – LAeq (r.r.4) ≤ 5 dB(A), no período diurno;

•

LAeq (r.a.p.) – LAeq (r.r.) ≤ 4 dB(A), no período do entardecer;

•

LAeq (r.a.p.) – LAeq (r.r.) ≤ 3 dB(A), no período noturno.

Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos períodos
de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A).
O exercício de atividades ruidosas temporárias,
temporárias tais como obras de construção civil, é proibido na
proximidade de (artigo 14º do RGR):
•

Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8
horas;

3

r.a.p. – ruído de atividade permanente.

4

r.r. – ruído residual.
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•

Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;

•

Hospitais ou estabelecimentos similares.

Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado,
em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo
respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade. Segundo o n.º 5 do mesmo artigo, a
licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao
respeito do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer
e de 55 dB(A) no período noturno, calculados para a posição dos recetores sensíveis.

3.4.1.3.

Identificação de recetores sensíveis

A identificação de recetores sensíveis constitui o passo inicial da metodologia de avaliação de impactes no
ambiente sonoro. Entende-se por recetor a presença de determinada ocupação do solo que possa ser
afetada pelas emissões sonoras da atividade em análise. Em particular, a principal preocupação é a
presença de ocupação humana sensível, o que corresponde genericamente a quaisquer locais onde
habitem ou permaneçam pessoas. Segundo o RGR (artigo 3º) é entendido como recetor sensível “(…) o
edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana”.
De acordo com esta definição podem ser identificados como recetores sensíveis na proximidade da área
de intervenção as instalações escolares
escolares e habitações existentes a norte da área de intervenção, em Sines,
particularmente as localizadas na envolvente da pedreira de Monte Chãos (área de empréstimo de terras e
uma das zonas de estaleiro das operações incluídas no desenvolvimento do projeto), onde também se
localiza um parque eólico. Tratam-se das instalações do Jardim de Infância E.B.1 n.º 3 e da Escola
Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Poeta Al Berto (Fotografia 1). Por outro lado, existem algumas
habitações isoladas ao longo da via de ligação EN120-4, que descrevem um arco perpendicular que se
inicia na costa junto ao TXXI e atravessa o vale em direção à zona industrial a norte (Fotografia 2).
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Foto: Consórcio NEMUS/HIDROMOD (18-02-2014)

Fotografia 1 – Enquadramento das instalações do Jardim de Infância E.B.1 n.º3 (á esquerda) e Escola
Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Poeta Al Berto (à direita)

Foto: Consórcio NEMUS/HIDROMOD (18-02-2014)

Fotografia 2 – Enquadramento de habitação isolada, na vizinhança da EN120-4, com exposição visual ao
Terminal XXI
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Não são identificados recetores sensíveis no quadrante a este e sudeste da área de intervenção porque,
apesar da predominância estatística dos ventos provenientes de norte-noroeste, não existem usos que
possam ser caracterizados como sensíveis a perturbações sonoras originárias da área de intervenção,
particularmente considerando a distância de cerca de 2 km que a separa do arco costeiro oposto.
Apresenta-se na figura seguinte a identificação dos recetores sensíveis identificados em contexto com a
área de intervenção do projeto. Para além das habitações isoladas distribuídas ao longo da EN120-4,
foram identificados recetores sensíveis dentro de uma faixa precaucional de 500 metros em relação à
pedreira de Monte Chãos.
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-192500
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Figura 53 – Localização dos recetores sensíveis na envolvente da área de intervenção

Os recetores potencialmente sensíveis identificados diretamente a norte da pedreira encontram-se numa
faixa entre 200 e 500 m de distância numa posição de relativa proteção topográfica e meteorológica (dada
a tendência estatística de ventos provenientes das direções N-NW). Esta proteção contribui para diminuir a
significância do efeito de potenciais emissões sonoras que possam ocorrer na área de intervenção. Por
outro lado, a existência de um parque eólico entre estes recetores e a área de intervenção (incluindo a
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pedreira) diminui a exposição destes recetores às alterações sonoras que possam vir a ser registadas, tal
como ilustrado na Fotografia 3.

Foto: Consórcio NEMUS/HIDROMOD (18-02-2014)

Fotografia 3 – Parque eólico entre o tecido urbano e a pedreira de Monte Chãos

3.4.1.4.

Caraterização do ambiente sonoro local

A caraterização do ambiente sonoro baseia-se na consideração dos resultados de monitorização acústica
IPAC, nos dias 9 e 10 de setembro de 2014, tal
realizada para este efeito por entidade acreditada pelo IPAC
como comprovado no Anexo A.X.
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A. Breve descrição da área de estudo
A área de estudo localiza-se na baía de Sines, a sul da cidade de mesmo nome. Esta baía, graças ao efeito
da topografia local, encontra-se acusticamente separada
separada do tecido urbano (AMLA, 2007). Devido às
atividades aí presentes, nomeadamente atividades portuárias associadas ao funcionamento das
instalações portuárias existentes, atividades industriais (em particular associadas ao funcionamento da
pedreira de Monte Chãos e de um parque eólico a nordeste desta) e tráfego rodoviário e ferroviário. O
aumento sazonal de acesso rodoviário, dada a relevância turística da região, induz uma afetação marginal
no ambiente sonoro durante a época alta (três meses de verão). Representam-se na figura seguinte as
fontes de emissão sonora mais relevantes para o ambiente sonoro local e a sua localização geográfica.
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Figura 54 – Fontes de emissão sonora mais relevantes: atividade portuária, industrial e de tráfego viário

Como não está ainda definida a classificação acústica para o Concelho de Sines, para efeitos práticos de
análise dos resultados de monitorização e modelação acústica da zona, aplica-se o disposto no n.º 3 do
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (“até à classificação das zonas sensíveis e mistas
(…), para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores
limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A)”).
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Uma vez que a área de estudo se localiza numa zona relativamente periférica e separada topograficamente
da cidade de Sines, os efeitos sonoros da produção localizada de alterações sonoras são relativamente
contidos na baía de Sines e nos espaços circundantes.
Note-se ainda assim que a baía de Sines inclui praias relativamente populares na região, nomeadamente
as praias de São Torpes e de Morgavel, sendo utilizadas principalmente durante a época alta (três meses
de verão). No entanto, estas praias localizam-se a mais de 2 km da área de intervenção, pelo que as
alterações sonoras aí produzidas não devem afetar o ambiente sonoro das praias devido à atenuação
acústica associada.

B. Medições acústicas
As medições acústicas realizadas no âmbito do presente EIA foram levadas a cabo por entidade acreditada
pelo IPAC em 9 e 10 de setembro de 2014, sendo apresentado o respetivo relatório no Anexo A.X. Estas
medições respeitaram o disposto na legislação em vigor, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído
(aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro e retificado pela Declaração de Retificação
n.º 18/2007, de 16 de março e alterado pelo Decreto-lei nº 278/2007, de 1 de agosto) e as Normas
Portuguesas NP 1730 (“Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente”) e NP ISO 1996, seguindo o guia
prático para medições de ruído ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2011a).
No processo de monitorização acústica da área de intervenção foram considerados os três períodos de
referência legalmente definidos – diurno, entardecer e noturno – de forma a permitir uma caraterização
mais completa do ambiente sonoro e do seu efeito sobre os recetores sensíveis.
Foram efetuadas duas monitorizações no primeiro dia e uma monitorização no segundo dia para os três
intervalos de referência, em ambos os pontos de medição (identificados na Figura 55), totalizando dezoito
medições.
medições A duração de todas as medições cumpriu a duração mínima de 15 minutos estabelecida para
ensaios no exterior de forma a considerar a multiplicidade de fontes, variabilidade de condições de
propagação e heterogeneidade de emissões.
De forma a melhor caraterizar a qualidade do ambiente sonoro junto aos recetores sensíveis, os pontos de
monitorização acústica foram posicionados junto aos espaços escolares e à habitação isolada mais
próxima da área de intervenção, de acordo com o apresentado na Figura 55 e no Quadro 20.
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Figura 55 – Localização dos pontos de monitorização acústica considerados na envolvente da área de
intervenção

Quadro 20 – Caraterísticas dos pontos de monitorização acústica considerados

Coordenadas

Ponto

(WGS 84)
Lat.: 37º 57’ 11,82” N

PM01

Localização
A cerca de 10 m da vedação exterior do Jardim

Lon.: 8º 51’ 04,20” W de Infância E.B.1 n.º 3, no descampado adjacente
Lat.: 37º 56’ 37,14” N A cerca de 100 m da vedação exterior da casa

PM02

Lon.: 8º 49’ 42,84” W

Usos de solo e
atividades típicas
Instalações escolares,
transportes singulares e
coletivos
Habitações isoladas, ocupação

isolada mais próxima, no descampado adjacente, parcialmente agrícola,
evitando emissões sonoras de cães

proximidade a eixo rodoviário

Assinala-se que os pontos de medição respeitaram as condicionantes práticas para o seu posicionamento,
nomeadamente tendo de estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura refletora, à exceção do
solo, e sendo o sonómetro posicionado num tripé a uma altura de 1,2 a 1,5 m acima do solo. Foi utilizado
um sonómetro analisador de classe de precisão 1 da marca 01dB, modelo SOLO, n.º de série 61277 e o
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respetivo calibrador acústico Rion NC-74, n.º de série 34683823. Caraterizando mais aprofundadamente o
enquadramento dos pontos de monitorização considerados:
•

PM01:
PM01 Espaços escolares; junto aos recetores sensíveis definidos pelas instalações da
Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Poeta Al Berto e do Jardim de Infância
E.B.1 n.º 3. Este ponto permite caraterizar o ambiente sonoro sobre os recetores mais
sensíveis da vizinhança da área de intervenção, localizando-se no descampado no
seguimento da vedação das instalações (a cerca de 10 metros), no final da rua sem saída
onde estas se localizam (cf. Fotografia 4);

•

PM02:
PM02 Habitações isoladas; a cerca de 100 metros da habitação isolada mais próxima da
área de intervenção. Este ponto permite caraterizar o ambiente sonoro sobre os recetores
sensíveis mais próximos da área de intervenção (cf. Fotografia 5), em particular as diversas
habitações isoladas espalhadas ao longo da via de ligação EN120-4. O afastamento do ponto
em relação à habitação foi devido à necessidade de evitar emissões sonoras atípicas de cães
existentes na habitação.

Foto: Consórcio NEMUS/HIDROMOD (18-02-2014)

Fotografia 4 – Ponto de monitorização 1 – espaços escolares
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Foto: Consórcio NEMUS/HIDROMOD (18-02-2014)

Fotografia 5 – Ponto de monitorização 2 – Habitações isoladas

A caracterização do ambiente sonoro foi realizada recorrendo à medição do nível sonoro contínuo
equivalente,
equivalente LAeq (avaliado em dB(A)) nos três períodos legais definidos (diurno, entardecer e noturno).
Resumem-se no quadro seguinte as condições atmosféricas nos dias em que foram feitas as
monitorizações, diferenciando os diferentes períodos de monitorização.
Quadro 21 – Condições atmosféricas registadas nos períodos e pontos de monitorização

Temperatura
Ponto

Velocidade do vento

Período
9/09/2014 10/09/2014 9/09/2014 10/09/2014

PM01

PM02

Diurno

24ºC

21ºC

1 a 3 m/s

2 a 3 m/s

Entardecer

21ºC

19ºC

1 a 2 m/s

2 a 3 m/s

Noturno

20ºC

20ºC

1 a 2 m/s

1 a 2 m/s

Diurno

24ºC

22ºC

1 a 2 m/s

2 a 3 m/s

Entardecer

20ºC / 21ºC

20ºC

1 a 2 m/s

2 a 3 m/s

Noturno

20ºC

20ºC

1 a 2 m/s

1 a 2 m/s

As condições atmosféricas mantiveram-se favoráveis à propagação sonora entre as fontes e o recetor,
dado que o vento soprou maioritariamente em sentidos favoráveis. Apresentam-se no quadro seguinte os
valores recolhidos na campanha de medição in situ nos pontos referidos.
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Quadro 22 – Resultados de monitorização acústica

Local

Data

Ind.

Valor
dB(A)

Principais fontes sonoras
Atividade portuária audível, pedreira audível, tráfego rodoviário

Ld

46,6

audível, fonação animal e natureza (grilos, vegetação) pouco audível,
fonação humana pouco audível

9/09/2014
[Med. 1]

Le

43,4

Ln

47,1

Lden

53,1

Atividade portuária audível, pedreira audível, tráfego rodoviário pouco
audível, fonação animal e natureza (grilos, vegetação) audível
Atividade portuária audível, pedreira audível, tráfego rodoviário pouco
audível, fonação animal e natureza (grilos, vegetação) audível
Atividade portuária audível, pedreira audível, tráfego rodoviário

Ld

44,5

audível, fonação animal e natureza (grilos, vegetação) pouco audível,
fonação humana pouco audível

PM01
espaços
escolares

9/09/2014
[Med. 2]

Le

44,0

Ln

47,4

Lden

53,2

Atividade portuária audível, pedreira audível, tráfego rodoviário pouco
audível, fonação animal e natureza (grilos, vegetação) audível
Atividade portuária audível, pedreira audível, tráfego rodoviário pouco
audível, fonação animal e natureza (grilos, vegetação) audível
Atividade portuária audível, pedreira audível, tráfego rodoviário

Ld

47,2

audível, fonação animal e natureza (grilos, vegetação) pouco audível,
fonação humana pouco audível

10/09/2014
[Med. 3]
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Le

44,6

Ln

46,6

Lden

52,8

Atividade portuária audível, pedreira audível, tráfego rodoviário pouco
audível, fonação animal e natureza (grilos, vegetação) audível
Atividade portuária audível, pedreira audível, tráfego rodoviário pouco
audível, fonação animal e natureza (grilos, vegetação) audível
-
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Local

Data

Ind.

Valor
dB(A)

Principais fontes sonoras
Tráfego rodoviário muito audível, atividade portuária (descarga de

Ld

53,8

navio e transporte de contentores) audível, tapete de transporte de
carvão audível, pedreira audível, fonação animal (grilos) pouco audível
Tráfego rodoviário muito audível, atividade portuária (descarga de

9/09/2014

Le

50,8

navio e transporte de contentores) audível, tapete de transporte de
carvão audível, pedreira audível, fonação animal (grilos) audível

[Med. 1]

Tráfego rodoviário muito audível, atividade portuária (descarga de
Ln

50,7

navio e transporte de contentores) audível, tapete de transporte de
carvão audível, pedreira audível, fonação animal (grilos) audível

Lden

57,6

Tráfego rodoviário muito audível, atividade portuária (descarga de

Ld

52,6

navio e transporte de contentores) audível, tapete de transporte de
carvão audível, pedreira audível, fonação animal (grilos) pouco audível

PM02
Habitações
isoladas

Tráfego rodoviário muito audível, atividade portuária (descarga de
9/09/2014

Le

50,7

navio e transporte de contentores) audível, tapete de transporte de
carvão audível, pedreira audível, fonação animal (grilos) audível

[Med. 2]

Tráfego rodoviário muito audível, atividade portuária (descarga de
Ln

51,7

navio e transporte de contentores) audível, tapete de transporte de
carvão audível, pedreira audível, fonação animal (grilos) audível

Lden

58,0

Tráfego rodoviário muito audível, atividade portuária (descarga de

Ld

54,4

navio e transporte de contentores) audível, tapete de transporte de
carvão audível, pedreira audível, fonação animal (grilos) pouco audível
Tráfego rodoviário muito audível, atividade portuária (descarga de

10/09/2014

Le

51,6

navio e transporte de contentores) audível, tapete de transporte de
carvão audível, pedreira audível, fonação animal (grilos) audível

[Med. 3]

Tráfego rodoviário muito audível, atividade portuária (descarga de
Ln

51,4

navio e transporte de contentores) audível, tapete de transporte de
carvão audível, pedreira audível, fonação animal (grilos) audível

Lden

58,2

-

Assinala-se a maior exposição do ponto PM02 a alterações sonoras comparativamente ao ponto PM01.
Considerando as principais fontes sonoras identificadas para cada ponto, é possível atribuir esta diferença
à influência sonora do tráfego viário, mais intenso no acesso ao Porto de Sines, do funcionamento da
pedreira, e do funcionamento do Porto de Sines e infraestruturas associadas, nomeadamente do tapete de
transporte de carvão à Central de Sines.
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Uma vez que o Concelho de Sines ainda não possui Classificação Acústica oficial, são aplicáveis os limites
legais relativos a situações de ausência de classificação acústica (Lden ≥ 63 dB(A) e Ln ≥53 dB(A)) que, de
acordo com os resultados obtidos pela campanha de monitorização, são respeitados junto dos recetores
sensíveis.
sensíveis
Não obstante, assinala-se que foram registadas potenciais excedências aos limites de exposição mais
exigentes (aplicáveis à classificação de zonas sensíveis) para o período noturno nos pontos PM01 e PM02
e para o parâmetro diário no ponto PM02.
Considerando a comparação entre pontos de monitorização, foram registadas afetações relevantes do
ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis (em particular junto das habitações isoladas – PM02)
devido às atividades portuárias, industriais e ao tráfego viário.

3.4.1.5.

Síntese

A caraterização do ambiente sonoro foi desenvolvida com base em medições próprias por entidade
acreditada realizadas em 9 e 10 de abril de 2014.
Consideram-se como recetores sensíveis na envolvente da área de intervenção as instalações escolares
(Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Poeta Al Berto e do Jardim de Infância E.B.1 n.º 3) e
habitações isoladas existentes ao longo da via de ligação EN120-4, a nordeste da área de intervenção,
fundamentalmente por se encontrarem próximas da área de intervenção, da zona de empréstimo e
estaleiro a instalar na pedreira de Monte Chãos e da rede viária principal a ser utilizada no acesso à área
de intervenção. Não são identificados recetores sensíveis ao longo do arco da baía de Sines devido à
distância que o separa da área de intervenção (por exemplo, as praias de São Torpes e de Morgável
localizam-se a mais de 2 km da expansão máxima prevista na fase 4 para o molhe).
Os resultados de monitorização obtidos indicam a exposição dos recetores sensíveis a alterações sonoras
resultantes de tráfego viário, atividade industrial e portuária, em particular no caso das habitações
isoladas (PM02). Não existindo classificação acústica, os resultados apontam para o cumprimento dos
limites legais para zonas sem classificação, registando-se ultrapassagens potenciais dos limites legais
eventualmente aplicáveis a zonas sensíveis junto às instalações escolares (indicador noturno) e às
habitações isoladas (indicadores noturno e diário).
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3.4.1.6.

Evolução da situação de referência na ausência do projeto

Na ausência do projeto e pressupondo o funcionamento do Porto de Sines a um nível de atividade
semelhante ao atual, a evolução da situação de referência representará um nível de afetação semelhante
ao registado atualmente. Tal significa que se prevê, na ausência do projeto, que os níveis de ruído se
mantenham equivalentes aos presentes, com cumprimento dos limites legais aplicáveis mas com
ultrapassagens dos limites legais mais exigentes, que poderão resultar em zonas de conflito
conflito caso estas
zonas sejam classificadas como zonas sensíveis.

3.4.2.

Avaliação de impactes ambientais

A análise dos impactes sobre o ambiente sonoro pretende avaliar as consequências das eventuais
alterações na componente acústica da área de estudo e da sua envolvente que resultem das diversas
fases do projeto, em particular junto dos recetores identificados como sensíveis.
Os impactes ambientais identificados sobre o ambiente sonoro são geralmente decorrentes da
movimentação de veículos e equipamentos e das atividades a desenvolver em cada fase do projeto, tendo
as atividades desenvolvidas na pedreira de Monte Chãos particular relevância dada a proximidade aos
recetores sensíveis.

3.4.2.1.

Fase de construção

Para esta análise considerou-se que não ocorrerão atividades construtivas na proximidade de (i) edifícios
de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, (ii) escolas,
durante o respetivo horário de funcionamento e (iii) hospitais ou estabelecimentos similares, dando
cumprimento ao artigo 14.º do RGR. Em casos devidamente justificados onde seja necessário ir contra
estes pressupostos terá de ser obtida uma Licença Especial do Ruído, em concordância com os requisitos
apresentados no artigo 15.º do RGR.
Os impactes sobre o ambiente sonoro na fase de construção resultam de um aumento generalizado dos
níveis sonoros na vizinhança das áreas de construção,
construção áreas associadas (incluindo os estaleiros de obra, a
localizar na Pedreira de Monte Chãos e no aterro na zona de concessão do terminal) e nas imediações das
vias de circulação utilizadas para acesso à obra. Este aumento está associado direta ou indiretamente ao
ruído resultante de:
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•

Diversas atividades ligadas à construção (disponibilização e movimentação de materiais,
regularização dos fundos, entre outras) que impliquem a utilização de equipamentos e
metodologias ruidosas como escavadoras, pás-carregadoras, compactadores, dragas,
explosivos e equipamentos perfuradores para desmonte de rocha, entre outros;

•

Funcionamento de veículos e de equipamentos variados associados à obra, particularmente
camiões de transporte de materiais e equipamento de e para a obra.

Estes impactes, mais pormenorizados em seguida, devem limitar-se geograficamente às vizinhanças das
zonas de intervenção (incluindo zonas de estaleiros) e dos acessos mais frequentemente usados nas
atividades associadas, nomeadamente da Avenida Marginal de Sines e das Estradas Nacionais 120-1 e 1204, assim como dos acessos locais à obra e às zonas de estaleiro. Estes acessos são identificados na figura
seguinte.
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Figura 56 – Vias de acesso usadas na fase de construção do projeto
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A. Atividades construtivas
Relativamente às obras de construção civil, as principais fontes de degradação da qualidade acústica
estão relacionadas com o funcionamento de equipamentos e máquinas ou de metodologias como
movimentação e deposição de material,
material desmonte de material por utilização de explosivos e compactação
de aterros e plataformas. Com efeito, os níveis de ruído emitidos por este tipo de fontes podem ser,
nalguns períodos, bastante elevados (variando entre os 70 e os 100 dB(A)), apresentando no entanto um
caráter descontínuo, ocorrendo pontualmente enquanto duram as ações de construção e cessando por
completo após a sua conclusão.
Os níveis gerados poderão apresentar variações significativas associadas ao tipo de operações realizadas,
ao seu período de duração e ao modo de utilização do material e equipamento necessário. Como tal, é
usual nesta fase realizar apenas uma abordagem qualitativa aos níveis sonoros, tendo por base o DecretoLei n.º 221/2006, de 8 de novembro, que estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões sonoras
de equipamento para utilização no exterior (revoga o Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de março, que
aprovara o Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento para Utilização no Exterior). Para a
atenuação espacial dos níveis sonoros produzidos, é comum considerar uma atenuação da ordem de
6 dB(A) por duplicação da distância a fontes pontuais e de 3 dB(A) por duplicação da distância a fontes
lineares.
Indicam-se no quadro seguinte as distâncias correspondentes aos níveis sonoros contínuos equivalentes,
ponderados A (LAeq), de 65, 55 e 45 dB(A), considerando fontes pontuais usualmente utilizadas em obras
de construção civil, um meio de propagação homogéneo e quiescente e os valores-limite de potência
sonora definidos no referido diploma legal.
Quadro 23 – Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A)

P: potência instalada efetiva (kW)
Tipo de equipamento

Distância à fonte (m)

Pel: potência elétrica (kW)
m: massa do aparelho (kg)

LAeq65

LAeq55

LAeq45

Compactadores (cilindros

P≤8

40

126

398

vibrantes, placas vibradoras e

8<P≤70

45

141

447

apiloadores vibrantes)

P>70

>46

>146

>462

Dozers, carregadoras e escavadoras-

P≤55

32

100

316

-carregadoras, com rasto contínuo

P>55

>32

>102

>322
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P: potência instalada efetiva (kW)
Tipo de equipamento

Distância à fonte (m)

Pel: potência elétrica (kW)
LAeq65

LAeq55

LAeq45

P≤55

25

79

251

P>55

>26

>81

>255

P≤15

10

32

100

P>15

>10

>31

>99

m≤15

35

112

355

15<m≤30

≤52

≤163

≤516

m>30

>65

>205

>649

Pel≤2

≤12

≤37

≤116

2<Pel≤10

≤13

≤41

≤130

Pel>10

>13

>40

>126

P≤15

14

45

141

P>15

>15

>47

>147

m: massa do aparelho (kg)
Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com rodas; dumpers,
niveladoras, compactadores tipo
carregadora, empilhadores em
consola com motor de combustão,
gruas móveis, compactadores
(cilindros não vibrantes),
espalhadoras-acabadoras, fontes de
pressão hidráulica
Escavadoras, monta-cargas,
guinchos de construção,
moto-enxadas
Martelos manuais, demolidores e
perfuradores

Grupos eletrogéneos de soldadura
e potência

Compressores

Dependendo do número e tipo de equipamentos a utilizar e dos obstáculos à propagação sonora entre a
zona de obra e os recetores, os valores verificados na área de intervenção podem diferir significativamente
dos apresentados, mesmo partindo do princípio que será realizado um esforço para utilizar equipamentos
em bom estado de conservação, adequados níveis de insonorização e, sempre que pertinente,
dispositivos de redução de ruído. A quantificação precisa dos níveis sonoros produzidos nesta fase é ainda
dificultada pela sobreposição de inúmeras variáveis como a quantidade e os períodos de utilização de
equipamentos, os respetivos estados de conservação e níveis de insonorização ou as condições
meteorológicas, não sendo possível quantificar adequadamente as potências sonoras resultantes nem a
exposição dos recetores sensíveis.
Não obstante, o quadro apresentado transmite que a menos de 10 m de atividades da obra o nível de ruído
particular deverá ser sempre superior a 65 dB(A), decaindo para níveis muito inferiores aos da situação de
referência para distâncias na ordem das centenas de metros.
A fase de construção do terminal tem associada algumas metodologias de impactes potencialmente
significativos no ambiente sonoro. Destacam-se a obtenção de materiais na pedreira e a construção do
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terrapleno e molhe. A obtenção de materiais na pedreira,
pedreira tanto por perfuração como por explosão,
representa uma das mais importantes fontes de emissão sonora, especialmente tendo em conta a
proximidade da pedreira aos recetores sensíveis identificados (a partir de 200 m de distância dos limites
exteriores da pedreira).
Apresenta-se na figura seguinte a localização prevista para os estaleiros de obra referentes aos trabalhos
associados às expansões do cais, do molhe e à disponibilização de material na pedreira. À distância entre
zonas de estaleiro e recetores sensíveis (valor mínimo de cerca de 500 m entre os equipamentos escolares
e o estaleiro associado aos trabalhos do molhe que lhes está mais próximo), acresce a proteção
topográfica – prevê-se que o estaleiro na pedreira se instale numa zona de cota média de 14 m, estando os
equipamentos escolares localizados aproximadamente a partir da cota de 60 m.

Figura 57 – Localizações previstas para os estaleiros da fase de construção do projeto e relação
topográfica com recetores sensíveis (sobre-elevação de 3 vezes)

Como tal, nesta fase o ambiente sonoro local deverá ser afetado numa zona espacialmente limitada à
vizinhança das áreas de construção, áreas associadas e vias de circulação utilizadas para acesso à obra,
principalmente em períodos de maior movimentação na obra e de utilização de equipamentos e
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metodologias mais ruidosas como sejam a deposição de material e o desmonte de fundos e a gestão de
terras e materiais. Como tal, o ruído gerado não deverá ser contínuo, sendo incomodativo principalmente
pela sua intensidade e frequência irregular.
Por outro lado, a fase de construção do molhe por deposição de blocos representa uma alteração
importante do ambiente sonoro, por ser feita através da colocação gravítica de blocos de dimensões
apreciáveis tanto em ambiente aquático como atmosférico. No entanto, considerando o afastamento em
relação a qualquer utilizador da zona ou recetor sensível, os impactes desta metodologia em particular
não se destacam dos restantes impactes associados às restantes atividades da fase de construção.
Considerados a um nível agregado, avaliam-se os impactes das atividades construtivas sobre o ambiente
sonoro como negativos, diretos, certos, temporários, de magnitude fraca a média e pouco significativos.
Devido à natureza temporária da fase de construção, trata-se de impactes reversíveis, de curto a médio
prazo (de acordo com a duração das atividades que lhes dão origem), de âmbito local e cumulativos com
os impactes já registados devido às atividades portuárias e industriais que se desenvolvem na zona e com
os impactes identificados para a movimentação de veículos. Note-se que durante a fase de construção da
4.ª fase de expansão do Terminal XXI, os impactes respetivos serão ainda cumulativos com os impactes da
exploração do Terminal XXI existente à data, presumivelmente resultante da 3.ª fase de expansão.
Note-se que os recetores sensíveis se encontram afastados de todas as ações mais ruidosas exceto as que
decorram nos estaleiro a localizar dentro e à saída da pedreira de Monte Chãos, que se prevê que se
instale a uma distância superior a 500 m dos recetores sensíveis identificados no exterior da cidade de
Sines, em particular as escolas. Estas ações, sendo descontínuas no tempo e irregulares na sua
distribuição, resultam em impactes de maior magnitude que podem ser significativos pela exposição de
recetores sensíveis. Como tal, devem ser aplicadas medidas que permitam minimizar a significância destes
impactes.

B. Movimentação de veículos, maquinaria e equipamentos
Na fase de construção da expansão do TXXI serão usados veículos para o transporte de trabalhadores,
maquinaria, equipamentos e materiais a empregar e resíduos a remover tanto da frente de obra como dos
estaleiros. Dada a escala da intervenção, este acréscimo de tráfego tem associado um impacte negativo
sobre o ambiente sonoro local, em particular na vizinhança dos eixos viários utilizados no acesso ao local
de intervenção – Avenida Marginal de Sines, EN 120-1, EN 120-4, e acessos locais.
A passagem de um camião de transporte de mercadorias provoca momentaneamente níveis de ruído
elevados (LAeq entre 70 e 75 dB(A)). As características do ruído gerado, nomeadamente a sua intensidade,
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dependem de uma multiplicidade de fatores entre os quais o volume de tráfego, a velocidade de
circulação, o estado e a carga transportada pela viatura, o estado de conservação da via, entre outros. A
significância dos impactes negativos gerados por este fator será consequência das características da
envolvente às vias utilizadas, nomeadamente quanto aos níveis sonoros atualmente verificados e ao tipo
de ocupação existente.
O acesso à área de intervenção faz-se fundamentalmente através da EN 120-1 e da EN 124-1 (cf. Figura 56),
sendo o estaleiro de obra previsto para a pedreira de Monte Chãos separado da frente de obra por cerca
de 2 km através de um acesso local quase direto que transpõe inferiormente a Avenida Marginal junto ao
início do terminal de Ro-Ro. Por outro lado, o estaleiro a instalar no aterro na zona de concessão do
terminal é limítrofe à área de intervenção prevista, sendo neste caso expostos apenas os utilizadores do
TXXI e áreas circundantes.
Estes acessos, assim como os troços das vias identificadas expostas ao incremento de tráfego resultante
das intervenções, inserem-se num contexto industrial, não existindo usos que possam ser classificados
como recetores sensíveis com a exceção de algumas habitações isoladas. Considerando também o nível
de afetação na situação de referência, consequente do tráfego rodoviário, ferroviário e naval e do
funcionamento das infraestruturas portuárias e industriais existentes, pode concluir-se que o efeito do
aumento de tráfego sobre o ambiente sonoro será relevante.
Como tal, considera-se o impacte das movimentações de veículos, maquinaria e equipamentos sobre o
ambiente sonoro como negativo, direto, certo, temporário, de magnitude média, pouco significativo,
reversível, de curto prazo, de âmbito regional e cumulativo com os impactes das atividades construtivas
propriamente ditas e das restantes atividades portuárias e industriais. Estes impactes são potenciados em
momentos com maior necessidade de movimentações, nomeadamente durante a construção de
estruturas, aterros e pavimentações, assim como outras atividades com grandes necessidades de
importação de materiais do exterior, provocando um fluxo concentrado de camiões de transporte.

3.4.2.2.

Fase de exploração

Na fase de exploração do projeto os níveis de ruído tenderão a aumentar em consequência do incremento
de atividade portuária e atividades associadas.
associadas Este aumento de atividade reflete-se principalmente no
aumento de afluência de navios transportadores, no aumento de atividades de manobra e logística
portuária e no aumento de circulação rodoviária e ferroviária.
O aumento de afluência de navios transportadores ao Porto de Sines resultará num aumento de emissões
sonoras na região, especialmente na zona de aproximação ao Porto, na zona de abrigo e no terminal
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propriamente dito. Com maior afluência de navios ao porto, também a frequência e a simultaneidade de
operações de carga e descarga,
descarga operação logística e de manutenção (tanto de navios como das próprias
instalações) devem aumentar, contribuindo para um incremento de frequência e de intensidade de
emissões sonoras no porto. No entanto, dada a circunscrição física destas alterações, estima-se que
apenas os trabalhadores das instalações portuárias e outros utilizadores isolados dos espaços mais
próximos venham a ser significativamente afetados.
De acordo com o esquema de utilização prevista pela APS para a expansão do terminal, o aumento na
movimentação de contentores estará, essencialmente, associado a operações de “transhipment”. Por
outro lado, o recurso ao tráfego ferroviário estará limitado logisticamente pelo desenvolvimento da ligação
direta a Espanha, ainda não disponível. Como tal, prevê-se que durante a fase de exploração do projeto o
tráfego
tráfego viário aumente apenas marginalmente devido ao aumento de capacidade de receção do próprio
terminal.
Desta forma, os impactes associados à fase de exploração sobre o ambiente sonoro podem ser
aproximados considerando apenas a quantificação da componente resultante do aumento da atividade
portuária. A quantificação dos impactes associados às atividades portuárias decorrentes do projeto foi
feita através da aplicação de metodologias de modelação e elaboração de mapa de ruído particular
prospetivo tomando em consideração o faseamento da fase de exploração.
Os mapas de ruído foram obtidos através da aplicação do software CadnaA,
CadnaA desenvolvido pela Datakustik,
que permite a consideração de todos os “caminhos sonoros” entre fontes e diferentes recetores,
integrando os parâmetros relevantes para o processo de propagação como a topografia, obstáculos
complexos, tipo de solo e condições atmosféricas predominantes. Foi usado o método de cálculo
recomendado pelo Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho (que fez a transposição da Diretiva
2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 2002). No caso específico do
projeto, que corresponde a uma fonte ruidosa permanente do tipo industrial, foi utilizado o método de
cálculo previsto pela ISO 9613-2.
Considerando a especificidade do projeto, em que não são conhecidas potências sonoras exatas nem
localizações espaciais de cada fonte de ruído, adotou-se uma conjugação majorativa das fontes sonoras.
Seguindo as recomendações do documento “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the
Production of Associated Data on Noise Exposure” (ECWG-AEN, 2007), foi modelada toda a área do
Terminal TXXI (3.ª e 4.ª Fases), incluindo a zona de acostagem e circulação de navios, com uma densidade
de potência sonora constante de 65 dB(A)/m2.
Para simulação da propagação sonora, foram ainda considerados outros dados complementares
associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de apresentação. De acordo com os
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dados específicos do presente estudo e tendo por base as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), afigurou-se adequado efetuar as seguintes atribuições aos restantes parâmetros de
cálculo/apresentação:
•

Condições atmosféricas:
-

Temperatura e humidade média anual: (15 ºC; 70 %).

-

Ocorrência de condições favoráveis e desfavoráveis de propagação sonora (gradientes
de temperatura e de vento): Média anual (na ausência de dados específicos,
considerou-se o preconizado em WG-AEN(2007):

o

52 % de ocorrência de condições favoráveis em todas as direções no período diurno;

o

75 % de ocorrência de condições favoráveis em todas as direções no período
entardecer;

o
•

100% de ocorrência de condições favoráveis em todas as direções no período noturno.

Tipo de solo: coeficiente de absorção sonora médio do solo (α) igual a 0,8, dada a
característica marcadamente rural da zona.

•

•

Algoritmo de cálculo:
-

Erro máximo permitido: 0 dB;

-

Raio máximo de busca: 4000 metros;

-

Distância mínima fonte/recetor: 0 metros;

-

Modelo do Terreno: Triangulação;

Reflexões:
-

Ordem: 2.

-

Raio de busca: 4000 metros (fonte e recetor);

-

Distância máxima fonte/recetor: 4000 metros

-

Distância mínima recetor/refletor: 3,5 metros (para que seja contabilizado o som
incidente em cada edifício e não o som refletido, conforme preconizado no Anexo I da
Diretiva 2002/49/CE – Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho);

•

Distância mínima fonte/refletor: 0,1 metros.

Altura acima do solo das previsões:
-

Análise Recetores: 1,5 metros acima do piso mais desfavorável (3 m para cada piso).

-

Mapas de Ruído: 4 metros acima do solo.

•

Grelha dos Mapas de Ruído: 5x5 metros.

•

Fontes modeladas:
-

Fontes Fixas:
o Toda à área das 3.ª e 4.ª Fases do Terminal de Contentores (TXXI), incluindo zona de
circulação e acostagem navios: Fonte horizontal em área com a seguinte emissão
sonora, a emitir 24 horas por dia: 65 dB(A)/m2;
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•

Apresentação:
Código de cores para Mapas de Ruído que se apresentam em seguida:

-

Fonte: APA, 2011b

Figura 58 – Código de cores dos Mapas de Ruído

Apresentam-se nas figuras seguintes os mapas de ruído particular obtidos através da consideração dos
dados relevantes de projeto e dos restantes parâmetros de cálculo e apresentação, justapostos aos
pontos de monitorização identificados junto dos recetores mais sensíveis.

Figura 59 – Mapa de ruído particular prospetivo do projeto – 3.ª Fase, a) Ln e b) Lden
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Sintetizam-se os resultados para os pontos de monitorização e para os recetores mais próximos no quadro
seguinte, considerando o ruído de referência obtido através das medições in situ, o ruído particular
resultante da modelação, o ruído ambiente (soma energética do ruído de referência e do ruído particular)
e o valor de emergência (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência).
Quadro 24 – Níveis sonoros de ruído de referência, ruído particular, ruído ambiente e valor de emergência

Dist. ao
TXXI

Ponto

– 3.ª Fase

Ruído de referência

(m)

Ruído particular

Ruído ambiente

Valor de
emergência

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

1800

PM1

46

44

47

53

28

29

30

36

46

44

47

53

0

0

0

1820

Rec1

46

44

47

53

28

29

30

36

46

44

47

53

0

0

0

1150

PM2

54

51

51

58

33

34

34

40

54

51

51

58

0

0

0

1050

Rec2

54

51

51

58

34

35

35

41

54

51

51

58

0

0

0

Nota: PMX – Ponto de monitorização X; RecX – recetor sensível mais próximo de PMX. Valores arredondados à unidade devido
a incertezas intrínsecas e extrínsecas da modelação.

O quadro seguinte contém os resultados para os pontos de monitorização e para os recetores mais
próximos, assim como o ruído de referência, o ruído particular e o valor de emergência.
Quadro 25 – Níveis sonoros de ruído de referência, ruído particular, ruído ambiente e valor de emergência

Dist. ao
TXXI

Ponto

– 3.ª e 4.ª Fase

Ruído de referência

(m)

Ruído particular

Ruído ambiente

Valor de
emergência

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

1800

PM1

46

44

47

53

29

30

31

37

46

44

47

53

0

0

0

1820

Rec1

46

44

47

53

29

30

31

37

46

44

47

53

0

0

0

850

PM2

54

51

51

58

34

35

36

42

54

51

51

58

0

0

0

750

Rec2

54

51

51

58

35

36

37

43

54

51

51

58

0

0

0

Nota: PMX – Ponto de monitorização X; RecX – recetor sensível mais próximo de PMX. Valores arredondados à unidade devido
a incertezas intrínsecas e extrínsecas da modelação.

De acordo com os resultados obtidos, as fases de exploração tanto apenas da 3.ª Fase como da 3.ª e 4.ª
fases de expansão do TXXI não representam afetações relevantes do ambiente sonoro junto dos recetores
sensíveis. Manter-se-ão portanto as conformidades com os limites legais aplicáveis a zonas sem
classificação e zonas mistas, com potenciais inconformidades com os limites legais aplicáveis a zonas
sensíveis.
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Figura 60 – Mapa de ruído particular prospetivo do projeto – 3.ª e 4.ª Fase, a) Ln e b) Lden

A conjugação
conjugação dos efeitos da fase de exploração implicará, portanto, impactes negativos, diretos, certos,
permanentes, de magnitude fraca, reversíveis, de longo prazo e de âmbito local, que serão cumulativos
com os impactes resultantes das atividades portuárias e industriais existentes na situação de referência.
Estes impactes sobre o ambiente sonoro local, dada a distância entre os locais de produção acústica e os
recetores sensíveis identificados, são pouco significativos. Não obstante, algumas medidas de
minimização
minimização são identificadas de forma a otimizar o desempenho acústico do projeto.
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3.4.2.3.

Fase de desativação

Caso venha a ocorrer, a fase de desativação do projeto em avaliação representará a reversão da expansão
prevista do TXXI até ao estado de desenvolvimento em que se encontra na situação de referência. Esta
fase incluirá ações de demolição e de intervenção infraestrutural funcionalmente opostas às ações
descritas na fase de construção.
Como tal, aplicam-se efeitos análogos aos descritos para a fase de construção
construção – resultantes das diversas
atividades ligadas à demolição e manuseamento de materiais e ao funcionamento de veículos e
equipamentos associados à obra – com o incremento de efeitos resultantes das atividades de demolição
(tanto por perfuração como por métodos explosivos) e desmonte de infraestruturas, que têm associado
um nível de produção sonora que pode inclusivamente ser mais relevante que o atribuído às atividades
construtivas.
Desta forma, à fase de desativação deste projeto atribuem-se impactes negativos, diretos, prováveis,
certos (no caso de haver desativação), temporários, reversíveis, de curto a médio prazo, de magnitude
média e pouco significativos, sendo impactes de âmbito local (atividades de demolição) e regional
(circulação de veículos e equipamentos) e cumulativos com os impactes descritos para os impactes das
instalações portuárias e industriais circundantes.
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3.5. Ecologia
Atendendo à grande proximidade entre o projeto e o PNSACV, SIC Costa Sudoeste e ZPE o EIA deveria
apresentar uma caracterização
caracterização mais desenvolvida da área diretamente afetada e da envolvente do projeto
(…).
Considera-se que a área diretamente afetada e a envolvente do projeto estão caracterizadas com bastante
profundidade no Relatório Síntese – Volume I – do EIA, dado que:
•

Descreve-se a área terrestre diretamente afetada assim como a sua envolvente direta (onde
não subsistem quaisquer habitats naturais nem seminaturais o que determina a inexistência
de valores naturais a proteger).

•

Descreve-se a área aquática, nomeadamente as comunidades costeiras e marinhas, da área
diretamente afetada assim como a sua envolvente direta.
direta Neste caso, utiliza-se uma
abrangência e profundidade de análise muito relevantes, apenas possível devido è
existência excecional de dados que têm vindo a ser recolhidos periodicamente desde 1997,
tanto na área diretamente afetada assim como na sua envolvente direta. Reforça-se assim
que foram utilizados para a caracterização do meio ecológico aquático dados resultantes de
análises de variação temporal, de variação espacial e das seguintes comunidades:
1) Comunidades planctónicas; 2) Comunidades bentónicas, incluindo: a) substrato duro
intertidal; b) substrato duro subtidal e c) substrato móvel (subtidal); 3) Ictiofauna;
4) Avifauna marinha.

Atendendo à grande proximidade
proximidade entre o projeto e o PNSACV, SIC Costa Sudoeste e ZPE o EIA deveria
apresentar (…) uma análise mais aprofundada de possíveis interferências com as referidas áreas
classificadas e com as suas orientações de gestão (RN 2000).
As possíveis interferências com as áreas classificadas para a conservação da natureza são mencionadas
no capítulo 3.5.1. (Avaliação de impactes ambientais), onde foram efetuadas algumas alterações ao texto
apresentado no capítulo 5.9. (Avaliação de impactes ambientais – Ecologia) do Relatório Síntese – Volume
I – do EIA para clarificação.
Todas as orientações de gestão foram tidas em conta na avaliação de impactes. Concretamente:
•

As orientações de gestão do SIC Costa Sudoeste referem-se apenas a zonas terrestres,
sendo a única menção ao meio aquático a contida na frase “Assegurar a conservação (…) dos
ecossistemas marinhos e litorais como as lagoas costeiras, charnecas costeiras, zimbrais,
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dunas (móveis e consolidadas) e falésias (topo e encostas).”. Estas tipologias de habitats
não ocorrem na área diretamente afetada nem na sua envolvente.
•

No que se refere às orientações de gestão do SIC Costa Sudoeste para a área terrestre, estas
referem-se a limitações, condicionamentos ou promoção de atividades sobre áreas naturais
ou seminaturais, com valor ecológico – que não ocorrem na área em causa.

•

Na secção “detalhe das orientações de gestão” do SIC Costa Sudoeste listam-se alguns
valores ecológicos (habitats, fauna e flora) que poderão ser impactados pela realização de
atividades específicas (por exemplo: construção e infraestruturas); estes foram
considerados no capítulo 3.5.1. (Avaliação de impactes ambientais), com base nos
resultados obtidos por via do plano de monitorização dos habitats aquáticos que decorre
desde 1997.

•

As orientações de gestão da ZPE Costa Sudoeste são dirigidas para a manutenção da
diversidade da avifauna. Esta deverá ser atingida por via da conservação da diversidade de
ecossistemas terrestres: «A gestão da ZPE deverá assegurar a manutenção do mosaico
agrícola diversificado (…), a conservação das galerias ripícolas, das lagoas temporárias e dos
sistemas litorais (lagoas costeiras, dunas, matos litorais e falésias) e a manutenção de
manchas florestais de sobro e pinhal» - habitats inexistentes na área diretamente afetada ou
na sua envolvente.

•

É também mencionado nas orientações de gestão da ZPE Costa Sudoeste, que «deverá ser
garantida a preservação dos habitats marinhos desta ZPE, importantes para a preservação
de algumas espécies de avifauna, assegurando a qualidade da água e os recursos
piscatórios desta região.». A ZPE localiza-se a cerca de 8 km a Sul da área de estudo e, os
resultados obtidos por via do plano de monitorização dos habitats aquáticos que decorre
desde 1997 não permitem inferir qualquer afetação dos mesmos.
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aracterização ambiental do Porto
O EIA refere a existência de um protocolo da APS com o CIEMAR para a ccaracterização
de Sines, pelo que seria expectável uma caraterização da situação atual mais aprofundada e que serv
servisse
rvisse
de referência para os programas de monitorização territorialmente alargados a implementar.
Assim, deve ser apresentada a seguinte informação:
. Pormenorização da caracterização apresentada no EIA, para os pontos mais representativos das áreas
afetadas (direta e indiretamente) pelo projeto (para uma melhor fundamentação da análise a desenvolver
devem ser apresentados os dados
dados de monitorização relativos aos referidos pontos). (…)
Na área terrestre os ditos “pontos representativos” da área diretamente afetada foram caracterizados no
EIA, no capítulo 4.9. (Caracterização do ambiente afetado pelo projeto – Ecologia) do Relatório Síntese –
Volume I – do EIA, com a profundidade julgada adequada a áreas totalmente desprovidas de valores
naturais ou seminaturais e totalmente artificializadas. A área terrestre envolvente está totalmente
artificializada, situação que é mencionada no EIA e caracterizada como tal.
No que se refere à área aquática (marinha) são identificados claramente diversos “pontos
representativos” (Quadro 45 do Relatório Síntese – Volume I – do EIA: “Localização das áreas de
amostragem das comunidades bentónicas utilizadas nas campanhas desde 1997 a 2014”). Toda a
informação disponível sobre esta área foi apresentada no EIA. Os relatórios das campanhas (que serviram
de base à caracterização dos “pontos representativos”) não apresentam o nível de detalhe requerido pela
Comissão de Avaliação, nomeadamente os dados de monitorização de cada ponto concreto. Julga-se, no
entanto, que o nível de agregação dos dados que consta dos relatórios e que foi transposto para o EIA é
suficiente para caracterizar a situação atual. Adicionalmente, para o caso concreto das comunidades
bentónicas, é mais relevante (no sentido em que fornece mais informação) a identificação de curvas de
tendências e as respetivas alterações desses padrões em resposta à presença de determinados fatores ou
à ocorrência de determinadas interferências (pontuais ou contínuas) do que o estado pontual, relativo a
um momento concreto.

. Avaliação mais detalhada dos impactes mais relevantes identificados (quantificando nomeadamente as
áreas afetadas com potencial ocorrência
ocorrência de comunidades bentónicas e explicitando o valor das referidas
comunidades). (…)
Alterações inseridas no capítulo 3.5.1. (Avaliação de impactes ambientais), que substitui o capítulo 5.9.
(Avaliação de impactes ambientais – Ecologia) do Relatório Síntese – Volume I – do EIA.
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. Identificação e previsão de impactes sobre os sistemas ecológicos das áreas envolventes, e as
correspondentes medidas de minimização e compensação
compensação (especial ênfase á poluição da água, quer na
fase de construção, quer de exploração). O desenvolvimento da avaliação de impactes deve considerar,
nomeadamente os impactes decorrentes do aumento de poluição das águas inerente ao aumento do
tráfego de grandes embarcações. (…)
Os impactes resultantes de eventuais episódios de poluição dependem (como é referido no capítulo 3.5.1.
– Avaliação de impactes ambientais) da natureza química (composição) e física (estado líquido, sólido ou
gasoso e respetivas propriedades solúveis) da substância, da sua quantidade, da extensão que é afetada
e da tipologia da área afetada (valor ecológico). Os impactes sobre os sistemas ecológicos das áreas
envolventes podem, deste modo, ser inúmeros e, em última análise, imprevisíveis em termos técnicos e
práticos. Considerando a adoção de medidas preventivas adequadas (mencionadas no capítulo 4.10 –
Medidas de mitigação – Ecologia), a probabilidade de ocorrência de episódios de emissão, libertação ou
abandono de substâncias perigosas no meio ambiente é muito reduzida, tal como se refere na análise
efetuada.

. Análise dos riscos potenciais associados ao aumento de tráfego de navios, nomeadamente sobre o
Parque Natural de Costa Vicentina. (…)
Os riscos potenciais associados ao aumento de tráfego de navios foram considerados, não apenas sobre o
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, como também sobre as restantes áreas
classificadas existentes na envolvente, nomeadamente: SIC Costa Sudoeste e ZPE Costa Sudoeste. Todos
os riscos foram analisados com base nos resultados que têm vindo a ser obtidos por via dos Planos de
Monitorização do meio marinho em curso desde 1997.
Nesse âmbito deve ainda mencionar-se a consideração, constante do capítulo 3.5.1. (Avaliação de
impactes ambientais, que substitui o capítulo 5.9. – Avaliação de impactes ambientais – Ecologia do
Relatório Síntese – Volume I – do EIA), do aumento da probabilidade de dispersão de espécies marinhas
não-indígenas que constitui um risco associado ao aumento de tráfego.

. Plano de monitorização a implementar com indicação dos pontos de amostragem, dos parâmetros, dos
valores de referência e dos limiares a partir dos quais há que minimizar e compensar.
O plano de monitorização a implementar neste contexto é detalhado no presente Aditamento,
designadamente no capítulo 5 (Programa de monitorização – concretamente na secção 5.2 –
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Qualidade da água e sedimentos; ecologia), que substitui o capítulo 7 (Programa de monitorização) do
Relatório Síntese do EIA.

3.5.1.

Avaliação de impactes ambientais

No presente capítulo, identificam-se e avaliam-se os impactes ambientais relevantes sobre a componente
ecológica da área de estudo, decorrentes das fases de construção (Fases 3 e 4) e de operação do projeto
em causa.
O projeto em análise (expansão do terminal de contentores – TXXI – do Porto de Sines) terá impactes
previsivelmente mais significativos, tanto na fase de construção como na de operação, ao nível dos
ecossistemas aquáticos, uma vez que o meio terrestre circundante se encontra marcadamente alterado.
De forma a clarificar em que medida se prevê que haja afetação do meio ecológico, analisam-se e
concretizam-se, no presente capítulo, os impactes sobre os habitats e comunidades da área de estudo,
nomeadamente impactes relacionados com a destruição de habitats bentónicos e a perturbação das
comunidades neles ocorrentes, os efeitos de um eventual aumento da turbidez da água sobre as
comunidades existentes (e.g. macroinvertebrados bentónicos e ictiofauna) e o efeito da eventual
utilização de explosivos, nomeadamente sobre a ictiofauna e macrofauna invertebrada.
Os potenciais impactes ambientais decorrentes do projeto são analisados e classificados de acordo com
os critérios estabelecidos na secção introdutória do presente capítulo.

3.5.1.1.

Fase de construção

Com base na caracterização da situação de referência e na descrição do projeto em análise, as principais
ações potencialmente geradoras de impactes sobre os valores naturais na fase de construção são as
seguintes:
•

Movimentações intensas de máquinas, veículos e pessoas;

•

Ações de regularização (nivelamento até às batimétricas adequadas: -16,00 m (ZH) ou
-17,50 m (ZH), conforme as situações) do fundo marinho:
marinho com recurso a draga de desmonte
de rocha ou a perfuração e detonação de explosivos, remoção dos fragmentos resultantes
das detonações e dos restantes materiais (sedimentos aluvionares);

•

Ações de aterro e compactação para construção: do molhe de confinamento (durante as
obras), das plataformas de apoio ao cais e do molhe.
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Estas ações terão impactes expetáveis sobre a componente ecológica.
Os impactes diretos previstos nesta fase incluem-se fundamentalmente nos grupos:
•

Perda ou modificação de habitats em ambiente aquático pelas ações de implantação das
infraestruturas definitivas (molhe, cais, plataformas e nivelamento do fundo);

•

Mortalidade de fauna bentónica ou demersal pelas diversas ações construtivas.

Os impactes indiretos previstos nesta fase incluem-se fundamentalmente nos grupos:
•

Poluição dos habitats marinhos devido a ações diversas realizadas na fase de obras;

•

Perturbação das comunidades faunísticas.

Importa mencionar que a presença humana na área de estudo determina a existência de uma pressão
antropogénica muito preponderante sobre a componente ecológica, que se encontra bastante alterada,
em particular no meio terrestre. Este facto foi tido em consideração na avaliação de impactes.
Os impactes listados, que se concretizam e avaliam seguidamente, referem-se às ações previstas para a
Fase 3 de expansão do TXXI, prevendo-se que sejam equivalentes (em significância e restantes parâmetros
valorativos) para a Fase 4. Far-se-á a distinção entre estas fases sempre que a significância ou a avaliação
em pormenor de algum impacte o justifique.

A. Impactes diretos
A.1. Perda ou modificação de habitats aquáticos
As diversas ações construtivas das infraestruturas definitivas (molhe, cais e plataformas) terão impactes
diretos sobre o meio aquático, nomeadamente sobre os habitats bentónicos (substrato duro e substrato
móvel subtidal), que suportam fauna e flora diversa, com particular destaque para os organismos
filtradores e detritívoros que desempenham importantes funções nos ecossistemas marinhos.
Concretamente, a implantação de estruturas sobre o fundo tem como consequência imediata a eliminação
dos habitats nas áreas que as irão suportar, causando de forma direta a morte da fauna séssil ou que vive
enterrada e impactando de forma indireta a fauna marinha em geral, uma vez que há destruição de uma
área de habitat que deixa de estar disponível (as áreas potencialmente afetadas são indicadas no quadro
abaixo). A extensão do molhe, das plataformas e o nivelamento do fundo têm impactes mais relevantes
sobre os habitats bentónicos do que a extensão do cais, devido ao facto deste ser assente sobre estacaria.
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Quadro 26 – Área (m2) diretamente afetada pela implantação das estruturas
3.ª fase

4.ª fase

Cais

33.935

38.229

Dragagens

90.814

66.109

Molhe

98.541

99.302

Plataformas /

158.909

421.946

382.198

625.586

terraplenos
TOTAL

No que se refere ao valor intrínseco das comunidades bentónicas potencialmente afetadas pela
implantação de qualquer uma das estruturas mencionadas, os dados dos programas de monitorização
utilizados como base atribuem valor diferenciado apenas a áreas que não serão diretamente afetadas,
nomeadamente: as zonas confinadas (como o Porto de Recreio e o Porto de Pesca) têm valor inferior às
restantes localizadas na área de influência do Complexo Portuário enquanto as zonas controlo (nas praias,
localizadas a Sul) apresentaram em alguns casos valor intrínseco superior. As comunidades que serão
potencialmente afetadas têm, portanto, um valor intermédio.
Considerando a extensão da área que será afetada em cada uma das fases e as pressões antrópicas
existentes na área do porto que condicionam seguramente o estado de conservação em que estes habitats
se encontram, avalia-se este impacte como: negativo,
negativo local,
local permanente,
permanente irreversível,
irreversível magnitude média e
significativo a muito significativo.
significativo

A.2. Mortalidade da fauna aquática
As ações construtivas têm ainda impactes diretos sobre as comunidades faunísticas aquáticas. Neste
âmbito, identificam-se as seguintes situações:
•

Mortalidade das populações faunísticas aquáticas com menor mobilidade,
mobilidade como é o caso
das espécies bentónicas e das demersais, que habitam o fundo e que serão eliminadas no
processo de perda dos habitats (impacte analisado no ponto anterior);

•

Situações de mortalidade por colmatação das brânquias decorrentes do aumento de detritos
e partículas em suspensão na coluna de água; esta situação que tem efeitos particularmente
nocivos sobre espécies filtradoras, mas afeta de modo geral todas as espécies marinhas com
respiração branquial;

•

Mortalidade de espécies aquáticas devido à possível detonação de explosivos para o
desmonte de rocha do fundo.
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Globalmente, avalia-se este impacte como negativo,
negativo extensão local,
local permanente
permanente,
nente de magnitude média,
média e
significativo.
significativo

B. Impactes Indiretos
B.1. Poluição dos habitats marinhos
As intervenções que é necessário realizar na fase de obra incluem ações potencialmente produtoras de
resíduos sólidos e líquidos, com origem nas movimentações de materiais para construção dos aterros e
restantes infraestruturas. Do mesmo modo, algumas ações da fase de obra incluem a utilização de
substâncias químicas potencialmente nocivas (como óleos, combustíveis ou outros produtos) para o
ecossistema, que podem ser introduzidas no ambiente marinho acidentalmente (derrames) ou
propositadamente (eliminação incorreta ou abandono).
A magnitude deste impacte depende da extensão afetada pelos resíduos, da natureza do químico e da
tipologia de área afetada (valor ecológico dos habitats impactados). Deste modo, avalia-se este impacte
como: negativo,
negativo extensão local a regional (dependendo da extensão da área afetada), duração temporária
a permanente (dependendo da natureza do químico), magnitude fraca a forte e pouco
pouco a muito
significativos,
significativos (dependendo dos fatores assinalados acima). Considerando as pressões antrópicas
existentes na área do porto que condicionam o estado de conservação em que estes habitats se
encontram, e considerando adicionalmente a adoção de medidas preventivas adequadas, prevê-se que a
magnitude e significância deste impacte sejam reduzidas para o nível “baixo
baixo”.
baixo

B.2. Perturbação das comunidades faunísticas
No que diz respeito à fauna, há a considerar o efeito de perturbação gerado pelas atividades construtivas
sobre as comunidades marinhas e sobre as comunidades terrestres.
Relativamente às comunidades terrestres,
terrestres de uma forma geral o ruído gerado pela movimentação da
maquinaria pesada, a presença e circulação de trabalhadores e veículos e a emissão de poeiras e gases de
combustão geram perturbações sobre a fauna, em especial sobre as espécies mais sensíveis à presença
humana, que se pode traduzir no seu afastamento para áreas adjacentes, afetando as suas atividades de
alimentação, reprodução/nidificação ou refúgio. No entanto, em face das características da área em causa,
com perturbação antropogénica permanente, considera-se que o impacte “perturbação das comunidades
faunísticas” terrestres decorrente das intervenções em fase de obra é desprezável.
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No que se refere às comunidades faunísticas marinhas, a perturbação será decorrente das ações de
nivelamento do fundo e das ações de extensão das infraestruturas portuárias (molhe, cais e plataformas),
assim como da construção de infraestruturas temporárias (como potenciais molhes de confinamento). As
ações construtivas causam perturbação das comunidades faunísticas pela emissão de ruído, aumento da
turbidez da água por suspensão de partículas, agitação da coluna de água, entre outras. Estas ações
podem traduzir-se no afastamento dos indivíduos para áreas adjacentes, afetando as suas atividades de
alimentação, reprodução/nidificação ou refúgio. No entanto, deve ter-se em consideração o facto da área
de estudo ser uma área portuária com atividade intensa, onde o nível de perturbação de base já é elevado,
pelo que o impacte decorrente especificamente das ações em causa é reduzido, embora não se possa
considerar desprezável. Assim, considera-se o impacte “perturbação das comunidades faunísticas”
marinhas como: negativo,
negativo extensão local,
local duração temporária,
temporária magnitude fraca e pouco significativo.
significativo

3.5.1.2.

Fase de exploração

Com base na caracterização da situação de referência e na descrição do projeto em análise, as principais
ações potencialmente geradoras de impactes sobre os valores naturais na fase de construção são as
seguintes:
•

Aumento da pressão antrópica devido ao aumento previsível de movimentação de navios e
cargas;

•

Aumento do confinamento da área marinha adjacente ao porto.

Estas ações terão impactes expetáveis sobre a componente ecológica.
Os impactes diretos previstos nesta fase consistem fundamentalmente na modificação das comunidades
faunísticas marinhas devido aos diversos efeitos do aumento do confinamento.
Os impactes indiretos previstos nesta fase incluem-se fundamentalmente nos grupos:
•

Poluição dos habitats marinhos devido às ações relacionadas com o normal funcionamento
do porto;

•

Aumento da probabilidade de dispersão de espécies marinhas não-indígenas.

Importa mencionar que a presença humana na área de estudo determina a existência de uma pressão
antropogénica muito preponderante sobre a componente ecológica, que se encontra bastante alterada,
em particular no meio terrestre. Este facto foi tido em consideração na avaliação dos impactes na fase de
operação.
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A. Impactes diretos
A.1. Modificação das comunidades faunísticas marinhas
Uma vez que a área de estudo se encontra bastante alterada e a pressão antrópica de base é atualmente
muito significativa, o principal impacte direto sobre a componente ecológica que se identifica na fase de
operação é a possível modificação das comunidades faunísticas aquáticas, em particular das bentónicas e
das demersais, na área imediatamente a sudeste do atual espaço do TXXI, como resultado do aumento do
confinamento.
Concretizando: a implantação das estruturas atualmente existentes (plataformas 1, 2 e 3 e os respetivos
cais), assim como o molhe de 1.500 m paralelo a estas, criou uma situação de confinamento do espaço
aquático delimitado por si; neste local houve alteração drástica das condições hidrodinâmicas, que, como
se refere na caracterização da situação de referência (capítulo 4.9. do Relatório Síntese – Volume I – do
EIA), são um dos principais fatores modeladores da estrutura das comunidades bentónicas. O
confinamento tem efeitos a diversos níveis, insistentemente referidos nos relatórios das monitorizações
que têm vindo a ser efetuadas no complexo portuário desde 1997, nomeadamente:
•

Diminui o stress físico originado pelo impacte da ondulação;

•

Aumenta a importância da dessecação em níveis superiores;

•

Dificulta a circulação e a disponibilidade de propágulos e larvas dos organismos intertidais,
a maioria com desenvolvimento indireto e fases larvares planctónicas;

•

Aumenta a abundância de sedimentos finos sobre o substrato, o que pode implicar uma
maior contaminação por parte de poluentes autóctones ou alóctones;

•

Aumenta a abundância de sedimentos finos em suspensão, o que pode obstruir superfícies
respiratórias e fotossintéticas, e dificultar a fixação de propágulos.

De facto, as conclusões das campanhas de monitorização que têm decorrido no porto de Sines têm
apontado o confinamento como o principal fator modelador de estruturação das comunidades marinhas
bentónicas, sobrepondo-se ao fator “proximidade a áreas com movimentação elevada de navio e cargas”,
como demonstram os resultados obtidos por comparação com as comunidades existentes na zona dos
Terminais Petroleiro e Petroquímico, sem confinamento.
Assim, de acordo com estes dados, prevê-se uma provável modificação da estrutura das comunidades
faunísticas na área imediatamente a sudeste do atual TXXI – que passará a fazer parte do mesmo – na
sequência da extensão do molhe e do cais (e plataformas associadas). Prevê-se que as modificações nesta
área sejam no sentido do aumento da representatividade quantitativa (número de indivíduos) e qualitativa
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(número de taxa) de espécies detritívoras como os anelídeos poliquetas e diminuição da
representatividade de organismos suspensívoros como os crustáceos.
A intensidade ou relevância destas alterações não deverá ser, no entanto, muito significativa,
considerando a análise constante do Estudo de Incidências Ambientais da Expansão do Terminal XXI – 2.ª
Fase (2008) que refere que «o ambiente marinho sofreu algumas alterações devido à construção da 1ª fase
do Terminal XXI. No entanto, estas alterações não provocaram afetações significativas na biologia e
ecologia marinha como mostram os estudos realizados no âmbito da “Monitorização de Ambientes
Marinhos do Terminal XXI” (2004), realizados pela Universidade de Évora». Deste modo, avalia-se este
impacte como: negativo,
negativo extensão local,
local permanente,
permanente magnitude fraca e pouco significativo.
significativo

B. Impactes indiretos
B.1. Poluição dos habitats marinhos
Com o aumento previsível de movimentação de navios e cargas há um aumento da probabilidade de
ocorrência de situações potencialmente causadoras de derrames ou emissão de substâncias poluentes.
Nestes eventos, substâncias químicas potencialmente nocivas (como óleos, combustíveis ou outros
produtos) para o ecossistema, podem ser introduzidas no ambiente marinho acidentalmente (derrames)
ou propositadamente (eliminação incorreta ou abandono).
A magnitude deste impacte depende da extensão afetada pelas substâncias, da natureza do químico e da
tipologia de área afetada (valor ecológico dos habitats impactados). Deste modo, avalia-se este impacte
como: negativo,
negativo extensão local a regional (dependendo da extensão da área afetada), duração temporária
a permanente (dependendo da natureza do químico), magnitude fraca
fraca a forte e pouco significativos a
muito significativos (dependendo dos fatores assinalados acima). Considerando as pressões antrópicas
existentes na área do porto que condicionam o estado de conservação em que estes habitats se
encontram, e considerando adicionalmente a adoção de medidas preventivas adequadas, prevê-se que a
magnitude e significância deste impacte sejam reduzidas para o nível “baixo
baixo”.
baixo
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B.2. Dispersão de espécies marinhas não-indígenas
O prolongamento do molhe e do cais (e respetivas plataformas) irá provocar uma alteração das condições
físicas (essencialmente hidromorfológicas) na área do TXXI, como consequência do aumento do grau de
confinamento e do aumento da área confinada. Estas condições, claramente distintas das originais
existentes nas áreas envolventes não artificializadas, não são adequadas, de uma forma geral, para as
comunidades típicas desta faixa litoral, mas podem ser adequadas para comunidades alóctones, que aqui
encontram oportunidade de se estabelecerem e desenvolverem. Este facto é, aliás, mencionado no
relatório do Programa MAPSi 2004-2006 (substrato duro subtidal), em que os autores referem a deteção
da alga exótica Asparagopsis taxiformis no Porto de Recreio e no terminal de granéis líquidos, tendo sido
identificada como possível causa de introdução os processos relacionados com a navegação (descarga de
águas de lastro, libertação de propágulos e outros estados germinais libertados a partir de organismos
fixos a cascos de embarcações ou a outras estruturas artificiais), uma vez que a espécie tem sido
identificada principalmente em portos.
Se as espécies exóticas adquirirem, em determinado momento, potencial invasor (comportamento
habitualmente identificado em Asparagopsis taxiformis), pode criar-se uma situação de desequilíbrio no
ecossistema que, em casos extremos, pode levar à eliminação de certas espécies autóctones com menor
capacidade competitiva, o que é particularmente relevante considerando a proximidade da área do
complexo portuário a áreas classificadas para a conservação da Natureza. Estas situações de desequilíbrio
têm, muitas vezes, adicionalmente, efeitos nefastos sobre as atividades humanas, nomeadamente a pesca
e o turismo.
Embora a ocorrência e proliferação de espécies exóticas não seja um assunto muito estudado em Portugal,
o seu perigo é real e tem havido um aumento progressivo de consciencialização para este assunto devido
aos impactes económicos causados pelas espécies invasoras. O mesmo relatório do Programa
MAPSi 2004-2006 refere que na costa sudoeste continental já foram identificados diversos organismos
marinhos exóticos introduzidos por via marítima, como o crustáceo Eriocheir sinensis. Este caranguejo é
considerado uma das 100 piores espécies invasoras do mundo (NOBANIS, 2010), conseguindo
estabelecer-se em águas poluídas e sendo responsável por significativos impactes económicos devido ao
facto de se reproduzir muito rapidamente, eliminando facilmente as espécies autóctones por competição e
predação, para além de destruir redes de pesca e outros equipamentos relacionados por exemplo com
aquacultura.
Este impacte é avaliado como: negativo,
negativo extensão local a regional,
regional permanente (considerando a
dificuldade de eliminação de espécies exóticas, após a sua entrada num novo ecossistema), magnitude
forte e significativo.
significativo
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3.5.1.3.

Síntese

Os impactes previstos sobre a componente ecológica do meio são equivalentes para a 3.ª e 4.ª fases da
Expansão do Terminal de Contentores (TXXI) do Porto de Sines, considerando as intervenções previstas.
No que se refere à fase de construção
construção,
onstrução o impacte mais relevante (significativo a muito significativo) é o
referente à perda/modificação de habitats aquáticos, devido à implantação das novas infraestruturas que
concretizam a extensão do molhe e dos cais. De notar também o impacte significativo relacionado com a
mortalidade da fauna aquática, resultante das ações construtivas. Os restantes impactes são desprezáveis
ou pouco significativos (ou podem ainda adquirir esta significância com a adoção de medidas adequadas).
Na fase de operação o impacte com maior grau de significância (significativo) é o aumento do risco de
dispersão de espécies marinhas não indígenas como consequência do acréscimo do tráfego portuário.
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3.6. Paisagem
2.7. Paisagem
No que respeita ao fator ambiental Paisagem, verifica
verificaica-se ter sido adotada uma metodologia subjetiva,
agravado pelo facto de os resultados apresentados não terem sido vertidos em cartografia própria e por
isso revelandorevelando-se incapaz de tipificar a situação de referência de forma clara. Acresce também, existir
existir uma
deficiente e generalista identificação, avaliação e classificação dos impactes associados às componentes
do Projeto em avaliação, a par de medidas de minimização omissas quanto à sua real viabilidade e local
de aplicação.
A informação a apresentar em resposta às questões a seguir identificadas deve considerar apreciações
realizadas ao conteúdo do EIA, bem como a Nota Técnica anexa. (…)
Considerando as questões identificadas no pedido de elementos adicionais e na Nota Técnica anexa,
relativas ao fator ambiental Paisagem,
•

Produziu-se um aditamento ao capítulo 4.10 do Relatório Síntese – Volume I – do EIA
(Caracterização do ambiente afetado pelo projeto), vertido na secção 3.6.1 (Aditamento à
caracterização do ambiente afetado pelo projeto);

•

Os capítulos 5.10 e 6.11 do Relatório Síntese – Volume I – do EIA são integralmente
substituídos, respetivamente, pelas secções 3.6.2 (Avaliação de impactes ambientais) e 4.11
(Medidas de mitigação – Paisagem).
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3.6.1.

Aditamento à caracterização do ambiente afetado pelo projeto

3.6.1.1.

Área de estudo

Considerou-se a área de estudo definida por um buffer de 4 km em torno das componentes do projeto, que
é representada na cartografia desenvolvida. No caso da análise da visibilidade do projeto considerou-se
uma área mais alargada, a sul.

3.6.1.2.

Carta de Unidades / Subunidades de Paisagem

No Desenho A1 (Anexo A.XI) apresenta-se a ‘Carta de Unidades / Subunidades de Paisagem’ para a área de
estudo definida no ponto anterior, onde estão representadas:
•

•

•

Unidades de Paisagem de Cancela d’Abreu (Universidade de Évora, 2004), nomeadamente:
-

95 e 95A – Pinhais do Alentejo;

-

117 – Litoral Alentejano e Vicentino.

Subunidades de paisagem, nomeadamente:
-

Área urbana de Sines, incluindo a zona histórica de Sines;

-

Área industrial e Portuária, incluindo a zona do antigo porto;

-

Orla costeira naturalizada;

-

Área rural;

-

Mar.

Registo fotográfico e simulações, com indicação do local de recolha das imagens apresentadas no
EIA e respetivo sentido/orientação.

À caracterização das unidades e subunidades de paisagem apresentada no EIA aditam-se os aspetos
referenciados de seguida.
A unidade de paisagem Litoral Alentejano e Vicentino “apresenta-se com um caráter vincado, resultante da
força dos elementos naturais – por um lado o próprio oceano, mas também as elevadas e recortadas
arribas rochosas expostas aos ventos marítimos. A unidade é claramente delimitada a este pela presença
de relevos mais ou menos acentuados, desde a serra de Monchique, a sul, até à serra do Cercal, a norte, o
que ainda reforça mais o peso do oceano nestas paisagens” (Universidade de Évora, 2004).
“As arribas costeiras, são predominantemente verticais (...) são muito características desta costa, e
impressionam pela sua dimensão, estrutura, e também pelo seu cromatismo. (...) A contrastar com
ambiências mais agrestes, encontram-se ao longo da costa praias em baías calmas e abrigadas”
(Universidade de Évora, 2004).
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“A repetição dos elementos que definem o caráter da costa, associados a uma escassa presença humana,
estruturada em povoados de pequenas dimensões e relativamente afastados entre si, faz com que, em
certas situações, esta paisagem costeira seja associada a sensações de uma certa monotonia e
isolamento, pouco frequentes na costa portuguesa” (Universidade de Évora, 2004).
“Para o interior da linha de costa, existe normalmente uma faixa de matos sobre as dunas que se
sobrepõem às falésias. Atrás daqueles matos encontram-se com frequência sebes de pinheiros bravos,
acácias ou eucaliptos, seguidos, no sentido de nascente, por áreas agrícolas, pastagens, ou agricultura
intensiva (primores ao ar livre ou em estufas)” (Universidade de Évora, 2004).
A subunidade área industrial e portuária integra, para além das estruturas referenciadas no EIA, parte da
Zona Industrial e Logística de Sines (Zona Sul), assim como as esteiras industriais entre esta área e a zona
portuária.
A subunidade área rural é constituída essencialmente por terrenos agrícolas e respetivas bordaduras
vegetadas, e pela presença de edificado disperso, integrando ainda zonas naturalizadas e florestadas. Em
conjunto com a subunidade de paisagem orla costeira naturalizada, constitui o contraponto mais
importante para as unidades de paisagem com caraterísticas artificializadas (área urbana e zona industrial
e portuária), integrando no seu interior diversas infraestruturas lineares (estradas, esteiras e linhas de alta
tensão, com maior expressão nas partes norte e sul da área de estudo).

3.6.1.3.

Carta de qualidade visual

No Desenho A2 (Anexo A.XI) apresenta-se a Carta de qualidade visual, tendo em conta a metodologia
apresentada no EIA, na qual se integram ainda as intrusões e valores visuais mais relevantes. No que se
refere aos valores visuais, para além das linhas de água (das quais se destacam as de maior expressão em
termos geográficos e de vegetação – ribeiras da Junqueira e de Morgavel), considera-se um troço de linha
de costa sem estruturas artificializadas e a orla costeira naturalizada.
As intrusões e valores visuais foram considerados na classificação da qualidade visual das unidades de
paisagem quanto se afigurou pertinente, considerando-se de qualidade visual:
•

Baixa: área urbana de Sines, área industrial e portuária e área rural (quando influenciada por
elementos que determinam a degradação da qualidade do conjunto);

•

Média: Zona histórica de Sines, zona do antigo porto, área rural (nas situações diferentes da
já referida) e mar;

•
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Da análise da Carta pode concluir-se que, tal como referido no EIA, a área do projeto possui uma qualidade
visual baixa e média. No que se refere a intrusões e valores visuais, realça-se na envolvente direta a
intrusão visual correspondente ao Porto de Sines, bem como o valor visual constituído pela linha de costa
sem estruturas artificializadas existente entre a zona do projeto e os molhes da central termoelétrica de
Sines. Refira-se, porém que na paisagem da área de estudo se encontra um conjunto significativo de
intrusões visuais que se configuram, em grande parte dos casos, como áreas de qualidade visual reduzida.

3.6.1.4.

Capacidade de absorção visual

No âmbito da avaliação do projeto em análise, interessa sobretudo perceber qual a capacidade de
absorção visual da área do projeto, diretamente relacionada com a sua visibilidade (acessibilidade visual)
a partir de zonas com acesso físico e com presença de observadores.
Neste contexto, determinou-se a visibilidade da área de projeto a partir de diversos locais acessíveis da
envolvente com maior potencial de observadores, com base na topografia do terreno (através da qual se
definiu a bacia visual máxima da área do projeto no interior da área de estudo), na observação direta a
partir desses locais e na ferramenta ‘street view’ do Google Earth.
Os locais a partir de onde se analisou a visibilidade correspondem sobretudo a rede viária que atravessa a
área de estudo e aos limites da zona urbana de Sines, tendo ainda sido determinada a visibilidade noutros
locais que podem ser observados na cartografia.
A visibilidade da área do projeto a partir dos locais de maior acessibilidade visual, tendo em conta a
paisagem existente, permite aferir a sua capacidade de absorção visual a partir dos diversos locais.
No Desenho A3 (Anexo A.XI) apresenta-se a análise da visibilidade da área de projeto, tendo em conta a
metodologia adotada, considerando a bacia visual máxima no interior da área de estudo definida apenas
pela topografia do terreno. Esta metodologia, apesar de não considerar exaustivamente todos os locais a
partir de onde a área do projeto pode ser visualizada, permite ter uma ideia de como a área se observa na
envolvente a partir dos locais de maior acessibilidade.
Na determinação da visibilidade da área do projeto considerou-se que não existem contentores sobre o
cais/terrapleno do Terminal XXI.
Apresenta-se ainda a análise da visibilidade das estruturas associadas ao Terminal XXI (zona de
contentores e pórticos) e do molhe sul, a partir dos mesmos locais considerados para a visibilidade da
área de projeto. Esta análise permite a perceção de como são visualizadas as estruturas existentes
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similares às que serão construídas com o projeto, constituindo assim também uma referência para a
avaliação de impactes. As estruturas são consideradas não visíveis quando não se apercebem por entre a
paisagem observada, apesar de serem visíveis.
Da observação da carta de visibilidades e da análise efetuada pode concluir-se que a área de projeto é
visível sobretudo a partir dos seguintes locais:
•

Limites da zona urbana de Sines virada para a marginal, com cotas elevadas relativamente à
mesma, nomeadamente a partir de arruamentos, do castelo e do miradouro. Refira-se,
porém, que o facto da área do projeto ficar posterior à restante zona portuária leva a que
fique dissimulada pelas estruturas existentes, pelo que a visibilidade a partir destas zonas
se pode considerar como relativamente reduzida na maior parte dos casos, incidindo
sobretudo sobre a zona do molhe, dado que se encontra mais destacada relativamente às
restantes estruturas. Constitui exceção a visualização a partir da zona de Santa Catarina, a
cerca de 2 km da área de projeto, por ter cotas mais elevadas que as restantes áreas e ser
mais próxima, permitindo uma melhor visualização da área de projeto em zona coincidente
com o molhe e também com o cais/plataforma/terrapleno;

•

Zonas mais elevadas posteriores ao Porto de Sines, nomeadamente a zona do moinho
(Chãos), sendo visível sobretudo a área coincidente com o futuro molhe;

•

Estrada de acesso ao Terminal XXI, de onde é possível visualizar a zona do Terminal XXI e do
estaleiro de apoio à obra, sendo a vista por vezes impedida pela presença de vegetação;

•

IC4, entre a rotunda que permite o acesso ao TXXI (inclusive) e a zona da central
termoelétrica, obtendo-se vistas mais ou menos abrangentes sobre parte da área de projeto
de acordo com a presença ou ausência de vegetação arbórea e arbustiva adjacentemente à
via. A partir do IC4 visualiza-se também, ainda que parcialmente, a pedreira onde se
localizará um dos estaleiros de apoio à obra;

•

EM 1109,, a partir da qual a área de projeto é visualizada quase sempre integralmente devido
ao facto de não existirem praticamente limites visuais entre ambas;

•

Mar, de onde a área de projeto é visualizada a partir de embarcações, sobretudo a partir de
sul/nascente do molhe este atual uma vez que não existem obstáculos visuais, e das praias
(zona de banhos).

No que se refere ao Terminal XXI e ao molhe este, destaca-se a visibilidade dos pórticos, que extravasa em
muito a visibilidade da área de projeto quando considerada apenas como uma superfície, dado poderem
atingir cerca de 100 metros de altura. Estas estruturas são visíveis a partir do mar, de grande parte da
extensão do IC4, da EM 1109 e dos limites da zona urbana de Sines virada para o mar e com cotas
elevadas, frequentemente de forma dominante, ou seja, com perceção de grande parte dos pórticos ou da
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sua totalidade. São também visíveis, de forma mais restrita, as partes superiores das estruturas dos
pórticos, nomeadamente a partir da EN 261-5, de limites da área urbana de Sines mais afastados do IC4,
da EM 1144 e dos caminhos a poente da EN-261-5.
O molhe este e os contentores são também visualizados a partir de diversos locais, identificados na carta
de visibilidades, mas sem a expressão que adquirem os pórticos, dado a sua menor altura e maior
horizontalidade.
Face ao exposto, tendo em considerando a visibilidade da área de projeto e o tipo de estruturas que se
preveem implementar (para as quais se tem como referência a análise da visibilidade do terminal XXI e do
molhe atual), bem como a maior ou menor probabilidade de observação da área, pode concluir-se,
relativamente à área de projeto, que a capacidade de absorção visual é:
•

Reduzida, para visualizações a partir dos seguintes locais com uma maior frequência
potencial de observadores:
-

Limites da zona urbana de Sines virada para a marginal, com cotas elevadas, incluindo a
zona do novo miradouro e o castelo;

•

-

IC4, para nascente da rotunda com a EN 261-5, nas zonas onde a área de projeto é visível;

-

EM 1109, sobretudo para norte da ribeira de Morgavel;

-

Praia de São Torpes;

-

Mar.

Reduzida/média, para visualizações a partir dos seguintes locais:
-

Maior parte do IC4 para poente da rotunda com a EN 261-5, com grande frequência
potencial de observadores, mas a partir de onde não se visualiza a área de projeto;

-

A partir do acesso ao TXXI, onde a frequência de observadores se deverá cingir à utilização
da zona portuária, mas se visualiza a área de intervenção do projeto.

•

Média, para visualizações a partir dos seguintes locais:
-

Moinho (Chãos), uma vez que apesar da visibilidade da área, tem uma frequência reduzida
de observadores;

•

Elevada, para visualizações a partir dos seguintes locais:
-

IC4, nas zonas onde a área de projeto é vista de forma intermitente devido à presença de
vegetação.

-

EN 261-5, limites da área urbana de Sines mais afastados do IC4, EM 1144 e caminhos a
poente da EN-261-5, dado que só se obtém vistas parciais sobre a parte superior dos
pórticos.
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No que se refere às áreas de estaleiro:
•

Tem capacidade de absorção visual média a zona do estaleiro de apoio à obra próximo do
TXXI;

•

3.6.1.5.

Tem capacidade de absorção visual média a elevada a zona da pedreira de Monte Chãos.

Evolução da situação de referência na ausência do projeto

A evolução da situação de referência na ausência do projeto será condicionada pelos instrumentos de
gestão territorial em vigor, em particular pelo PDM de Sines e pelo PROTA, que dão indicações concretas
sobre a ocupação da área (ver capítulo do EIA referente ao Ordenamento do Território).
No contexto referido, e sendo o Porto de Sines estratégico do ponto de vista do desenvolvimento regional
do Alentejo e nacional, é de esperar que na área de jurisdição do Porto de Sines venham a valorizar-se as
atividades que vão ao encontro das estratégias definidas, com o desenvolvimento da atividade portuária.
Neste contexto é previsível um incremento das estruturas, infraestruturas e atividades enquadradas no
Porto de Sines, o que deverá levar a uma maior interferência das mesmas na paisagem envolvente. Por
outro lado, o PDM prevê um conjunto relevante de espaços destinados a áreas industriais que se
destinam, de acordo com o regulamento do PDM de Sines, fundamentalmente a indústrias pesadas e
outras unidades de grandes dimensões, que deverão também contribuir de forma relevante para a
artificialização da paisagem envolvente da área do projeto.

Ad_t13060/ 02

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)
do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

147

3.6.2.

Avaliação de impactes ambientais

3.6.2.1.

Metodologia e critérios de avaliação

Para a avaliação de impactes na paisagem são abordados os impactes visuais e os impactes
estruturais/funcionais esperados com o projeto nas fases de construção, de exploração e de desativação
do projeto, considerando as diferentes componentes do projeto (molhe, cais/plataforma/terrapleno,
contentores e pórticos). São ainda abordados os potenciais impactes cumulativos.
Os impactes estruturais/funcionais estão relacionados com alterações na estrutura, no caráter e qualidade
da paisagem devido à implementação do projeto.
Os impactes visuais estão relacionados com as alterações provocadas pelo projeto em áreas visualmente
acessíveis e com os efeitos dessas alterações nos potenciais observadores, sendo apresentada
previamente à avaliação de impactes a análise da visibilidade do projeto.
Os critérios utilizados na classificação dos impactes para os diferentes fatores são os identificados no EIA
(Capítulo 5.1 do Relatório Síntese – Volume I) e no presente aditamento (capítulo 2.2). No que se refere ao
grau de significância adotam-se os seguintes critérios:
•

Muito significativos – Quando alteram de forma muito significativa o nível estrutural/funcional
da paisagem ou afetam áreas de reconhecido valor cénico e paisagístico;

•

Significativos – Quando alteram medianamente o nível estrutural/funcional da paisagem ou
afetam áreas com valor cénico e paisagístico médio;

•

Pouco

significativos

–

Quando

alteram

de

forma

pouco

significativa

o

nível

estrutural/funcional da paisagem ou afetam áreas com reduzido valor cénico e paisagístico.
No que se refere à magnitude,
magnitude consideram-se os seguintes critérios:
•

Magnitude forte – quando se verificam alterações muito significativas da qualidade da
paisagem ou quando essas alterações se refletem visualmente de forma muito significativa na
envolvente;

•

Magnitude média – quando se verificam alterações sensíveis na qualidade da paisagem ou
quando essas alterações se refletem visualmente de forma significativa na envolvente;

•

Magnitude fraca – quando se verificam alterações pouco sensíveis na qualidade da paisagem
ou quando essas alterações se refletem visualmente de forma pouco significativa na
envolvente.
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3.6.2.2.

Visibilidade do projeto

No capítulo 3.6.1.4 foi analisada a capacidade de absorção visual da área do projeto resultante da
conjunção da visibilidade, da acessibilidade visual e física, assim como a visibilidade do Terminal XXI e do
molhe este. A essa análise acrescenta-se agora a abordagem da visibilidade potencial do projeto tendo em
conta as suas características específicas.
A análise da visibilidade potencial do projeto, apresentada no Desenho A4 (Anexo A.XI), para cada
componente e fase, considerando os locais identificados no Desenho A3 (Anexo A.XI), tem por base a
visibilidade da área do projeto, a visibilidade das estruturas atuais similares às previstas no projeto, a
análise efetuada à paisagem e os trabalhos reconhecimento efetuados na área de estudo.
Com base na informação constante no Desenho A4 (Anexo A.XI) e nos trabalhos de reconhecimento
desenvolvidos na área de estudo, analisa-se a visibilidade do projeto, a partir de cinco zonas distintas: de
poente, da zona posterior ao TXXI, de nascente/sul, do mar e de outras zonas de visibilidade parcial dos
pórticos. Esta análise é acompanhada por algumas simulações do projeto sobre fotografia que pretendem
dar uma ideia de como o projeto poderá ser visualizado a partir da envolvente, em particular as estruturas
com maior dimensão, mas que não pretendem ser uma representação exata do que será o projeto no
futuro.
Relativamente ao projeto em si, realça-se o facto de uma parte das estruturas a construir serem a cotas
relativamente baixas e concordantes com as cotas dos terrenos/estruturas adjacentes, nomeadamente a
extensão do molhe e do cais/plataforma/terrapleno. As estruturas com maior altura e expressão do ponto
de vista visual correspondem às que se imporão na paisagem com o funcionamento do projeto, em
particular os pórticos do cais (com alturas que ascendem a 100 m com o braço do pórtico elevado), mas
também as zonas de armazenamento de contentores (com alturas da ordem dos 14,5 a 16 metros sobre a
plataforma/terrapleno, se se considerarem seis contentores sobrepostos) e os respetivos pórticos RTG
(com cerca de 20 metros de altura). Uma vez que as estruturas do TXXI existentes têm já estas
características, constituem a melhor referência para perceber as condições futuras.
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A. Visibilidade a partir de poente da área do projeto
Devido à interposição das estruturas portuárias, na generalidade das situações apenas se prevê a
visualização de forma dominante das estruturas mais altas. Tal como já referido, os pórticos dos cais
constituem atualmente as estruturas do TXXI com maior expressão do ponto de vista visual, uma vez que
as restantes, se imiscuem no conjunto das estruturas e áreas portuárias presentes na envolvente.
Na zona onde é expetável que se comece a visualizar o projeto a partir de poente verifica-se o enfiamento
da vista possível com o eixo de ampliação do cais.
Com a aproximação à área de projeto, tendo em conta os pontos de vista considerados na secção 3.6.1.4,
existem zonas onde a situação de enfiamento das vistas com a área de ampliação do TXXI deixa de se
verificar, mas o desfasamento das vistas possíveis relativamente ao enfiamento do cais é reduzido. Ou
seja, na situação de posição do observador a cotas altimétricas próximas das do cais, os novos pórticos do
cais deverão ficar entre completamente e parcialmente posteriores às estruturas já existentes, não sendo
visíveis ou ficando dissimuladas na paisagem envolvente as restantes estruturas do projeto (ver simulação
apresentada na Fotografia 7).
Na Fotografia 6 apresenta-se a simulação visual do projeto a partir de uma zona mais elevada, do novo
miradouro de Sines, onde se pode verificar que são também os pórticos do cais que terão uma maior
visibilidade. Refira-se, no entanto, que a partir das zonas mais elevadas serão também visíveis o molhe e o
cais/plataforma/terrapleno, na maior parte dos casos sem ser de forma dominante a partir das zonas mais
acessíveis por parte de potenciais observadores (zonas mais elevadas do limite urbano de Sines voltado
para a marginal, castelo, miradouro), mas com maior acuidade a partir da zona de Santa Catarina.

Fotografia 6 – Vista e simulação visual do projeto a partir do miradouro com elevador, em Sines
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Fotografia 7 – Vista e simulação visual do projeto a partir da zona de abrigo do Clube Naval

B. Visibilidade a partir da zona posterior ao Terminal XXI
O cais/plataforma/terrapleno do TXXI será ampliado em cerca de 860 m, sensivelmente paralelo à costa,
sendo ainda ampliados os aterros entre a plataforma de contentores existente e construída na 2.ª fase, e o
terminal ferroviário. Toda a zona que se visualiza a partir do acesso ao TXXI e que é atualmente constituída
por água passará a ser uma zona terrestre de depósito de contentores, mantendo-se ainda uma situação
similar à que ocorre atualmente em que o cais/plataforma/terrapleno ficam destacados na água, em cerca
de 730 metros de comprimento. Ambas as situações serão visualizadas a partir do acesso referido na zona
posterior ao TXXI.

C. Visibilidade a partir da zona nascente/sul da área do projeto
A sul, a cerca de 5 km do atual TXXI, a partir da EM 1109, a vista que se obtém para o projeto fica
sensivelmente no enfiamento do eixo do atual cais/plataforma/terrapleno, motivo pelo qual se verificará
uma vista mais aproximada em cerca de 1,1 km (incluindo os últimos 210 m da 2.ª fase de expansão do
terminal, em execução até final de 2014), mas que ficará no enfiamento da já existente. Com a deslocação
dos potenciais observadores para norte, esta situação de enfiamento visual vai deixando de se verificar
progressivamente, com a consequente aproximação assim como maior exposição visual das estruturas
portuárias, em particular os pórticos do cais.
Relativamente ao molhe, este nunca ficará no enfiamento da vista dos potenciais observadores, sendo a
situação mais aproximada de ficar nesse enfiamento, ou seja, aquela em que se aperceberá uma menor
extensão da estrutura, a mais a sul das referenciadas no capítulo 3.6.1.4. Por este motivo, o molhe será
visível numa maior extensão à medida que o observador se desloque para norte. Refira-se, porém, que a
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estrutura se localizará entre cerca de 3 a 3,5 km da zona terrestre, o que associado ao facto de ter uma
altura máxima de 14,30 m (ZH), leva a que o que se visualize seja uma estrutura baixa e horizontal, como
uma linha sobre o mar.
Na Fotografia 8 e na Fotografia 9 apresentam-se simulações visuais de vistas a partir de sul/nascente da
área do projeto.

Fotografia 8 – Vista para a área do projeto e simulação visual do projeto a partir do apoio de praia da praia
de São Torpes

Refira-se ainda que a partir da praia de São Torpes, tanto o molhe como terrapleno serão visíveis, apesar
da interposição criada pelos molhes da central termoelétrica. No entanto, estes últimos constituem-se
atualmente como elementos de impacte visual para os observadores da praia que continuarão a ter uma
expressão mais forte do que as intervenções do projeto, dada a sua proximidade.
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Fotografia 9 – Vista para norte/noroeste e simulação visual do projeto, a partir de parque de
estacionamento adjacente à EM 1109, cerca de 800 metros a sul da ribeira da Junqueira

D. Visibilidade a partir do mar
Uma vez que o cais/plataforma/terrapleno e o molhe serão ampliados, a visibilidade do projeto a partir do
mar, incluindo das zonas de banhos da praia de S. Torpes, será também maior. Na Fotografia 10 pode verse a simulação visual a partir do início do molhe este. Apesar de esta não ser uma vista a partir do mar dá
uma ideia de como o futuro TXXI poderá ser visualizado a partir de zonas posteriores à de projeto, com
grande destaque para os pórticos do cais. Também a nova extensão do molhe este será visualizado do
exterior da zona portuária, conforme já referido.

Fotografia 10 – Vista e simulação visual do projeto a partir do molhe este
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E. Outras zonas de visibilidade parcial dos pórticos
Para além das zonas referidas, a partir das quais se prevê a visualização do projeto, existe um conjunto de
locais a partir dos quais se prevê a obtenção apenas de vistas parciais sobre os pórticos, em grande parte
dos casos sem grande destaque na paisagem visualizada por só se prever a observação da parte superior
das estruturas e/ou a alguma distância. Referem-se os limites da área urbana de Sines posteriores à
pedreira de Monte Chãos, o caminho municipal entre a área urbana e a EN 261-5, assim como o CM 1144.

3.6.2.3.

Fase de construção

Para a construção do cais/plataforma/terrapleno e do molhe será necessária uma série de ações que
poderá trazer alterações ao nível da paisagem e que por isso se avaliam no que respeita a impactes
estruturais/funcionais e a impactes visuais, designadamente:
•

A implantação e funcionamento dos estaleiros de apoio à obra;

•

A regularização dos fundos;

•

A ampliação/construção do cais/plataforma/terrapleno e do molhe.

A. Impactes estruturais/funcionais
Com a realização das ações previstas na fase de construção é expectável a degradação da área de projeto
devido a alterações na estrutura, no caráter e qualidade da paisagem.
No que se refere à estrutura da paisagem, para a construção do projeto será necessária a afetação de uma
área constituída atualmente pelo plano de água correspondente ao mar, que será gradualmente
transformada para comportar as estruturas previstas. No final, na área correspondente ao
cais/plataforma/terrapleno e ao molhe, estas estruturas substituirão uma zona que anteriormente era
ocupada dominantemente pelo plano de água, assim como pela zona entre marés, alterando ainda a
morfologia do terreno.
Quanto ao caráter da paisagem, é expetável que o mesmo seja alterado, com a introdução de um contexto
de obra que irá contemplar novas áreas artificializadas, em contraponto com o caráter naturalizado atual,
definido ainda por um conjunto de disfunções visuais que causarão a degradação temporária da qualidade
da paisagem da área.
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Refira-se, porém, que a intervenção confina com um contexto paisagístico caracterizado por um grande
grau de artificialização, fruto de alterações na estrutura, caráter e qualidade da paisagem original, não
surgindo destacada em teremos de características da paisagem envolvente, o que de alguma forma a
ameniza/enquadra.
Na 3.ª fase do projeto, o molhe leste e o cais/plataforma/terrapleno serão aumentados em cerca de
metade dos comprimentos de ampliação previstos, avançando sobre o mar aberto, ficando a restante
parte do cais/plataforma/terrapleno posterior ao novo cais e ao cais/plataforma/terrapleno já existente
(aumentando neste caso a área do terrapleno ligada a terra e criando um novo limite da linha de costa
constituído por estruturas artificializadas, em contraponto com a linha de costa atual, que apesar de não
ser natural, não se apresenta totalmente artificializada).
Tendo em conta o exposto, na 3.ª fase do projeto preveem-se impactes negativos, na maior parte dos
casos pouco significativos (uma vez que a maior parte das intervenções previstas constituem uma
extensão de estruturas existentes similares, integrando-se dominantemente na unidade de paisagem ‘área
industrial e portuária’ e não alterando de forma pouco significativa o nível estrutural/funcional da
paisagem), mas também significativos (no caso da extensão do molhe e de parte do
cais/plataforma/terrapleno, por se integrarem na unidade de paisagem ‘mar’, que será alterada ao nível
estrutural/funcional nas áreas intervencionadas), de magnitude fraca (por se verificarem alterações na
qualidade da paisagem devido às disfunções/degradações causadas pela obra, mas que são
relativamente pouco sensíveis na qualidade da paisagem dada a qualidade visual reduzida da envolvente
portuária), diretos, certos, temporários (no que respeita às disfunções/degradações causadas pela obra),
imediatos e locais.
Na 4.ª fase do projeto, o molhe leste e o cais/plataforma/terrapleno serão ampliados a restante extensão
prevista, ficando uma nova área de plataforma/terrapleno posterior ao já existente. Nesta fase verificar-seá a transformação máxima de áreas de unidade de paisagem ‘mar’ em ‘área industrial e portuária’ e o
destaque de novos troços de molhe e de terrapleno/aterro no mar aberto.
Na 4.ª fase do projeto preveem-se impactes negativos, significativos (uma vez que as estruturas a
construir integram a unidade de paisagem ‘mar’, que será alterada ao nível estrutural/funcional nas áreas
intervencionadas), de magnitude fraca a média (por se verificarem alterações relativamente sensíveis na
qualidade da paisagem devido às disfunções/degradações causadas pela obra, mais destacada da
envolvente portuária do que no caso da 3.ª fase), diretos, certos, temporários (no que respeita às
disfunções/degradações causadas pela obra), imediatos e locais.
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Em ambas as fases será realizada a regularização dos fundos, que não se espera ter quaisquer impactes
na estrutura, no caráter e qualidade da paisagem, uma vez que será executada a um nível inferior ao do
plano de água.
Relativamente aos estaleiros de apoio à obra, uma vez que os mesmos se localizam em áreas onde já se
encontram estruturas/instalações similares (pedreira) ou que funcionam como estaleiro (zona posterior ao
TXXI), não se preveem impactes na estrutura, caráter e qualidade da paisagem.

B. Impactes visuais
Seguidamente avaliam-se os impactes visuais do projeto tendo por base a análise efetuada à visibilidade
do projeto.

B.1. Estaleiros de apoio à obra
Relativamente aos estaleiros de apoio à obra, em ambos os casos se prevê que as áreas de estaleiro se
implantem em zonas de paisagem portuária e industrial, artificializada e com disfunções em termos
visuais, onde já se encontram atualmente instalados estaleiros (da pedreira e de apoio às obras do TXXI),
motivo pelo qual apenas será expectável um incremento das atividades associadas a zonas de estaleiro,
na sequência das obras a executar, mas não uma alteração de fundo da situação existente.
Neste sentido, e dado o enquadramento paisagístico envolvente, considera-se que eventuais impactes
visuais serão negativos, mas muito pouco significativos e de magnitude fraca, ou mesmo negligenciáveis,
dado que disfunções visuais normalmente associadas a uma zona de estaleiro deverão dissipar-se perante
a envolvente portuária e industrial, de qualidade visual reduzida, e também que não será necessária a
artificialização temporária de novas áreas. Os eventuais impactes poderão ser sentidos sobretudo a partir
do IC4, na zona próxima da pedreira, e do acesso ao terminal de contentores, terão um caráter local e
deverão ser temporários, cessando com o final das obras (os impactes gerados exclusivamente pelo
projeto, uma vez que as áreas de estaleiro se deverão manter). Os impactes deverão ser similares na 3.ª e
4.ª fases do projeto.
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B.2. Molhe
No que respeita à ampliação/construção do molhe, sem contar com a zona portuária e o mar aberto, o
decorrer da obra será visto, a partir dos locais de maior acessibilidade, a distâncias superiores a 2 km, o
que, associado ao facto da estruturas se ir implantar a cotas altimétricas relativamente baixas, levará a
que a sua execução não seja observada com pormenor por parte de observadores exteriores à zona
portuária. A construção do molhe será visualizada sobretudo a partir de localizações a nascente/sul (praia
de São Torpes, EM 1144 e IC4 para nascente da rotunda com a EM 261-5), apesar de ser também
visualizado a partir de pontos mais elevados no limite da área urbana de Sines (incluindo do castelo).
O progressivo surgir da estrutura do molhe e a presença de maquinaria para execução do molhe deverão
ser os aspetos geradores de maiores disfunções visuais, uma vez que esta maquinaria deverá ter um porte
mais elevado que as próprias estruturas a construir. No entanto, elas próprias de alguma forma ficarão
enquadradas pela intrusão visual constituída pelo próprio porto, qualquer que seja a localização do
observador.
Face ao referido considera-se que a extensão dos molhes, em qualquer uma das fases,
fases deverá levar a
impactes visuais negativos, significativos (dado afetarem uma unidade de paisagem com qualidade visual
média), de magnitude fraca (por se refletirem visualmente de forma relativamente pouco significativa na
envolvente), diretos, certos, temporários, imediatos e de âmbito local.

B.3. Cais/plataforma/terrapleno
No caso do cais/plataforma/terrapleno, à semelhança do molhe, as estruturas serão implantadas a cotas
altimétricas relativamente baixas, ficando igualmente enquadradas por um contexto de paisagem
artificializada e de reduzida qualidade visual quando observadas a partir dos locais de onde serão mais
visíveis, sobretudo a partir de nascente/sul (do IC4 e da EM-1144). Será ainda parcialmente visualizado a
partir da praia de São Torpes e a visualização mais aproximada será desde o acesso ao TXXI, já dentro da
zona portuária.
A partir de poente, a parte da plataforma/aterro que ficará posterior ao terminal de contentores atual, e a
partir de sul/nascente, terá como pano de fundo esse mesmo contexto portuário, mas a partir das zonas
do IC4 posteriores ou mais próximas do cais/plataforma/terrapleno, a construção da parte mais destacada
da estrutura poderá ser visível apenas enquadrada pelo molhe, caso não sejam tomadas medidas para a
respetiva integração visual.

Ad_t13060/ 02

Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)
do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

157

Também neste caso a presença de maquinaria para execução da obra e o surgimento das novas estruturas
construídas serão os aspetos que deverão ter associadas maiores disfunções visuais, uma vez que esta
deverá ter um porte mais elevado que as próprias estruturas a construir. De facto, a construção das
estruturas levará à permanência de máquinas e veículos pesados no local do projeto e à realização de
operações diversas de construção. Neste contexto observar-se-ão a partir dos locais mencionados as
degradações visuais associadas, que sendo temporárias, deverão estender-se pelos períodos
relativamente extensos previstos para a execução da obra de cada uma das fases do projeto.
Na 3.ª fase do projeto os impactes visuais relacionados com a construção do cais/plataforma/terrapleno
relacionam-se sobretudo com a parte da estrutura que ficará mais destacada (a nascente da parte do
cais/plataforma/terrapleno que se encontra já destacada no mar), uma vez que a extensão mais a poente
ficará enquadrada visualmente pelas estruturas do Terminal XXI, assim como as respetivas operações
construtivas. Ainda assim, a extensão na parte destacada do cais/plataforma/terrapleno será
relativamente reduzida considerando o cais/plataforma/terrapleno existente na altura da construção.
Face ao exposto, na 3.ª fase, considera-se que a ampliação do cais/plataforma/terrapleno deverá levar a
impactes visuais negativos, dominantemente pouco significativos (dado afetarem uma unidade de
paisagem com qualidade visual dominantemente reduzida), mas também significativos (dado coincidirem
com uma unidade de qualidade visual média), de magnitude fraca (por se refletirem visualmente de forma
relativamente pouco significativa na envolvente), diretos, certos, temporários, imediatos e de âmbito local.
Na 4.ª fase os impactes visuais serão mais acentuados dado que as intervenções serão mais extensas,
tanto na ligação da plataforma/terrapleno a terra, como na parte que ficará destacada no mar,
considerando-se que serão negativos, significativos (dado coincidirem com uma unidade de qualidade
visual média), de magnitude fraca (por se refletirem visualmente de forma relativamente pouco
significativa na envolvente), diretos, certos, temporários, imediatos e de âmbito local.

B.4. Regularização dos fundos
Relativamente à regularização dos fundos, as áreas em causa encontram-se atualmente submersas, não
se esperando alterações na paisagem por efeito dessa operação a não ser pela presença temporária das
máquinas e equipamentos necessários à sua execução, que será com grab e eventualmente com
explosivos, bem como de maquinaria para transporte do material resultante para utilização na própria
obra, como está previsto. Assim, como consequência das ações de regularização propriamente ditas, não
se esperam impactes visuais, sendo apenas previsíveis impactes negativos mas muito pouco significativos
e de magnitude fraca relacionados com as questões referidas e com a maior disfunção visual que
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implicarão temporariamente. Estes impactes verificar-se-ão nas duas fases previstas do projeto e
consideram-se certos, imediatos e de âmbito local.
Refira-se ainda que, de acordo com a avaliação de impactes na ‘qualidade da água’, pode existir alguma
acumulação de partículas em suspensão geradas durante o processo de regularização. No entanto, apesar
da área afetada por uma eventual turbidez resultante da acumulação de partículas em suspensão ser
difícil de determinar, o volume de areias em causa deverá ser muito reduzido, devendo as partículas em
suspensão ser localizadas à área da regularização dos fundos e deixar rapidamente de se ver porque a
pluma será rapidamente diluída, sendo negligenciável em termos visuais.

3.6.2.4.

Fase de exploração

Na fase de exploração, as ações avaliadas correspondem à presença e funcionamento do terminal de
contentores e do molhe leste.

A. Impactes estruturais/funcionais
Com a presença e funcionamento das estruturas associadas ao projeto são expectáveis alterações na
estrutura, no caráter e qualidade da paisagem.
No que se refere à estrutura da paisagem, tornar-se-ão permanentes os impactes iniciados na fase de
construção relacionados com a perda de uma área constituída atualmente pelo plano de água
correspondente ao mar, que será transformada em zona portuária, bem como a alteração da morfologia do
terreno trazida pelas estruturas do molhe e do cais/plataforma/terrapleno. Também a alteração do caráter
da paisagem se tornará efetiva, em contraponto com o caráter naturalizado atual de algumas áreas, assim
como da qualidade visual da área, que se deverá tornar reduzida, à semelhança da restante unidade de
paisagem ‘área industrial e portuária’, à qual dará continuidade.
A alteração na morfologia do terreno da área do projeto deve-se, em parte à implantação das estruturas
previstas e à ligação de uma parte do terrapleno a terra, configurando um novo traçado de linha de costa
neste troço, tendo esta última expressão reduzida por se tratar de uma zona já artificializada.
Por outro lado, de acordo com a avaliação de impactes na hidrodinâmica e regime sedimentar são
expectáveis alterações na dinâmica sedimentar que poderão incrementar a erosão na parte sul da praia de
São Torpes e a acreção na parte norte, junto aos molhes da central termoelétrica (com maior
probabilidade de se verificar na 4.ª fase). Relativamente à acreção a norte, são referidos dois cenários, um
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no qual não há alteração ou a alteração relativamente pouco significativa da morfologia da praia atual e
outro no qual a praia terá tendência para se estender até ao extremo da extensão do molhe, conduzindo
potencialmente a uma erosão mais marcada do extremo sul da praia.
A confirmação de um dos cenários referidos necessita de estudos mais aprofundados, pelo que não é
possível determinar quais as alterações exatas que serão introduzidas na linha de costa. No entanto, caso
se verifique o primeiro cenário, não são expectáveis impactes ao nível da paisagem. Caso se verifique o
segundo cenário, o aumento da praia junto ao molhe causará uma alteração da linha da praia, que
avançará sobre o mar, constituindo uma alteração a nível local, mas que não se deverá refletir
negativamente em termos paisagísticos, uma vez que se deverão manter as características naturalizadas
da praia.
Quanto à erosão a sul, as suas implicações na paisagem, nomeadamente eventuais impactes negativos,
são difíceis de determinar, uma vez que dependerão da extensão da afetação das zonas fisiográficas para
além da praia, atualmente de difícil previsão e que deverá ser acompanhada através do programa de
monitorização proposto no âmbito da hidrodinâmica e regime sedimentar.
Refira-se, à semelhança da fase de construção, que o futuro Terminal XXI e molhe leste confinam com um
contexto paisagístico caracterizado por um grande grau de artificialização, fruto de alterações na
estrutura, caráter e qualidade da paisagem original, não surgindo destacados em termos de características
da paisagem envolvente, o que de alguma forma ameniza/enquadra a intervenção.
Na 3.ª fase,
fase verificar-se á assim a afetação permanente das áreas do molhe leste e do
cais/plataforma/terrapleno, devendo o seu funcionamento gerar dinâmicas similares às que já ocorrem no
terminal XXI e que levam à interposição na área do mesmo conjunto de disfunções no caráter e qualidade
da paisagem.
Tendo em conta o exposto, na 3.ª fase do projeto preveem-se impactes negativos, na maior parte dos
casos pouco significativos (uma vez que a maior parte das intervenções previstas constituem uma
extensão de estruturas existentes similares, integrando-se dominantemente na unidade de paisagem ‘área
industrial e portuária’ e alterando de forma pouco significativa o nível estrutural/funcional da paisagem),
mas também significativos (no caso da extensão do molhe e de parte do cais/plataforma/terrapleno, por
se integrarem na unidade de paisagem ‘mar’, que será alterada ao nível estrutural/funcional nas áreas
intervencionadas), de magnitude fraca (por se verificarem alterações relativamente pouco sensíveis na
qualidade da paisagem, face à envolvente portuária, devido à presença e funcionamento do Terminal XXI e
do molhe ampliado), diretos, certos, permanentes, imediatos e locais.

160

Ad_t13060/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)

do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

Na 4.ª fase,
fase o projeto assumirá o seu layout final sendo alterada, de forma permanente a sua área de
incidência por localização das estruturas do molhe e do cais/plataforma/terrapleno, que se destacarão
numa área que atualmente é constituída apenas pela unidade de paisagem ‘mar’ e que passará a fazer
parte da unidade ‘área industrial e portuária’, com as diversas disfunções e menor qualidade visual que
lhe estão inerentes. Apesar disso, refira-se que as novas estruturas se integrarão em conjunto com a
envolvente artificializada do porto e não isoladas.
Face ao exposto, na 4.ª fase do projeto preveem-se impactes negativos, significativos (dado que alteram
medianamente o nível estrutural/funcional da paisagem), de magnitude fraca a média (por se verificarem
alterações relativamente sensíveis na qualidade da paisagem), diretos, certos, permanentes, imediatos e
locais.

B. Impactes visuais
Seguidamente avaliam-se os impactes visuais do projeto tendo por base a análise efetuada à sua
visibilidade.

B.1. Molhe
A estrutura do novo troço do molhe ficará visível a partir das zonas referenciadas para a fase de
construção, realçando-se as zonas de maior acessibilidade correspondentes a localizações a nascente/sul
(praia de São Torpes, EM 1144 e IC4 para nascente da rotunda com a EM 261-5). Como já foi referido, será
visualizada a partir de zonas relativamente distantes.
Face ao referido considera-se que a extensão dos molhes, em qualquer uma das fases,
fases deverá levar a
impactes visuais negativos, significativos (dado afetarem uma unidade de paisagem com qualidade visual
média), de magnitude fraca (por se refletirem visualmente de forma relativamente pouco significativa na
envolvente mais acessível por parte de observadores), diretos, certos, permanentes, imediatos e de
âmbito local.
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B.2. Cais/plataforma/terrapleno
Prevê-se que as estruturas construídas do cais/plataforma/terrapleno sejam visíveis durante a fase de
exploração, se enquadrem dominantemente num contexto envolvente de paisagem portuária e industrial,
quando observada a partir dos locais de onde será mais visível (a partir de nascente/sul, do IC4 e da EM1144) e sejam visualizadas sobretudo a partir de zonas relativamente distantes, superiores a 1 km. O
cais/plataforma/terrapleno deverá ainda ser parcialmente visualizado a partir da praia de São Torpes. A
partir das zonas do IC4 posteriores ou mais próximas do cais/plataforma/terrapleno, a parte mais
destacada da estrutura poderá ser visível apenas enquadrada pelo molhe e pelo mar, caso não sejam
tomadas medidas para a respetiva integração visual.
Na 3.ª fase do projeto, tal como para a fase de construção, os impactes visuais relacionados com a
presença do cais/plataforma/terrapleno relacionam-se sobretudo com a parte da estrutura que ficará mais
destacada (a nascente da parte do cais/plataforma/terrapleno que se encontra já destacada no mar), uma
vez que a extensão mais a poente ficará enquadrada visualmente pelas estruturas do Terminal XXI. Ainda
assim, a extensão na parte destacada do cais/plataforma/terrapleno será relativamente reduzida
considerando o cais/plataforma/terrapleno existente na altura da construção.
Assim, considera-se que a presença do cais/plataforma/terrapleno prevista na 3.ª fase deverá levar a
impactes visuais negativos, dominantemente pouco significativos (dado afetarem uma unidade de
paisagem com qualidade visual dominantemente reduzida), mas também significativos (dado coincidirem
com uma unidade de qualidade visual média), de magnitude fraca (por se refletirem visualmente de forma
relativamente pouco significativa na envolvente), diretos, certos, permanentes, imediatos e de âmbito
local.
Na 4.ª fase,
fase à semelhança do que foi referido na fase de construção, os impactes visuais serão um pouco
mais

acentuados

dado

que

as

intervenções

serão

mais

extensas,

tanto

na

ligação

da

plataforma/terrapleno a terra, como na parte que ficará destacada no mar, considerando-se que serão
negativos, significativos (dado coincidirem com uma unidade de qualidade visual média), de magnitude
fraca (por se refletirem visualmente de forma relativamente pouco significativa na envolvente), diretos,
certos, permanentes, imediatos e de âmbito local.
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B.3. Contentores
Com o funcionamento do Terminal XXI, grande parte da área da plataforma/terrapleno será utilizada para
depósito de contentores. Considerando a altura máxima que poderão ter, os contentores sobrepostos
serão visíveis sensivelmente das mesmas zonas a partir de onde se visualiza o cais/plataforma/terrapleno
(a partir de nascente/sul, do IC4 e da EM-1144, bem como da zona da praia de São Torpes), mas com maior
impacte visual devido à sua altura sobre as plataformas/terraplenos. Serão ainda visíveis a partir de
poente da área, dos limites da área urbana de Sines com cotas elevadas, apesar de neste caso ficarem
enquadrados pela zona portuária que se interpõe entre ambas as áreas e pelos contentores do TXXI atual.
Assim, é expectável que os maiores impactes visuais relacionados com a presença dos contentores
ocorram para visualizações a sul/nascente da área de projeto e das zonas que lhe ficam posteriores, dada
a maior aproximação dos observadores e/ou a maior amplitude do campo visual.
Na 3.ª fase do projeto, os impactes visuais relacionados com a presença dos contentores relacionam-se
sobretudo com a parte da estrutura que ficará mais destacada (a nascente), uma vez que a restante área
ficará enquadrada visualmente entre zonas com contentores.
Prevê-se que a presença dos contentores na 3.ª fase deverá levar a impactes visuais negativos,
dominantemente pouco significativos (dado afetarem uma unidade de paisagem com qualidade visual
dominantemente reduzida), mas também significativos (dado coincidirem com uma unidade de qualidade
visual média), de magnitude entre fraca e média (por se refletirem visualmente na envolvente, apesar de
não sempre de forma significativa), diretos, certos, permanentes (apesar de depender da forma como for
explorado o TXXI considera-se aqui que existirão sempre contentores), imediatos e de âmbito local.
Na 4.ª fase,
fase à semelhança do que foi referido na fase de construção, os impactes visuais serão um pouco
mais acentuados dado que a área de contentores será mais extensa e se verificará uma maior aproximação
às zonas a partir de onde deverão ser visíveis. Preveem-se impactes negativos, significativos (dado
coincidirem com uma unidade de qualidade visual média), de magnitude entre fraca e média (por se
refletirem visualmente na envolvente, apesar de não sempre de forma significativa), diretos, certos,
permanentes (apesar de depender da forma como for explorado o TXXI considera-se aqui que existirão
sempre contentores), imediatos e de âmbito local.
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B.4. Pórticos
A análise da visibilidade do projeto apresentada na secção 3.6.2.2 permite perceber que os impactes
visuais que o projeto terá aquando da sua exploração, serão resultantes em grande parte da expressão
visual que terão os pórticos do cais.
Apesar da distância a que a visualização dos pórticos se fará a partir das zonas mais acessíveis ao público
em geral, e de já existirem pórticos no local, o facto de serem estruturas de grande dimensão e destacadas
em altura da maior parte das outras estruturas da zona industrial e portuária, leva a que a sua implantação
de forma mais extensa ao longo do novo cais, resulte em impactes visuais da presença dessas estruturas
que acumularão maior disfunção visual às vistas que já se obtêm atualmente do TXXI.
Os impactes visuais serão menores na 3.ª fase do projeto devido à menor extensão de cais onde se
poderão dispor pórticos, mas em ambas as fases se preveem impactes negativos, significativos, de
magnitude média, diretos, certos, permanentes, imediatos e de âmbito local.

B.5. Outros aspetos
Para além dos impactes referidos, são expectáveis impactes visuais temporários relacionados com a
volumetria dos navios de grande porte, em maior número do que atualmente, tanto acostados ao cais
como ao largo, assim como com a maior necessidade de transporte de carga por meios rodoviários. No
entanto, esta última questão considera-se negligenciável do ponto de vista paisagístico, uma vez que
existem vias que comportam esse transporte rodoviário. Quanto aos navios, face à volumetria que terá o
próprio cais/plataforma/terrapleno com os contentores na fase de operação, ficarão de alguma forma
enquadrados quando acostados, pelo que podem considerar-se negligenciáveis.
Refira-se ainda que, tal como já acontece com o TXXI na sua configuração atual, os elementos do projeto
passarão a integrar-se na imagem “normal” da área envolvente, pelo que o impacte inicial deverá ser
progressivamente reduzido em face da habituação das pessoas à estrutura. No entanto, verificar-se-ão
sempre impactes visuais relacionados com a presença das estruturas dissonantes com caráter industrial e,
em particular, relacionados com a presença dos pórticos dos cais.
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3.6.2.5.

Fase de desativação

O cenário previsto para a desativação do projeto consistirá no término da atividade portuária prevista no
projeto (terminal de contentores) bem como, consequentemente, no desmantelamento das estruturas
construídas anteriormente.
Considera-se que no desmantelamento das infraestruturas deverão verificar-se impactes negativos
temporários, que deverão ser similares aos identificados na fase de construção, caso a situação de
referência seja idêntica à atual.

3.6.2.6.

Síntese de Impactes não residuais

No quadro seguinte apresenta-se a síntese dos impactes não residuais na paisagem.
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Quadro 27 – Quadro síntese de impactes (não residuais) na paisagem

Fase do
projeto

Fase de

Sentido

implementação

valorativo

Construção

Impacte visual dos estaleiros
Impacte visual do molhe

Identificação do impacte

Duração

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Pouco significativo e significativo

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Muito pouco significativo

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Significativo

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Pouco significativo e significativo

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Muito pouco significativo

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Impacte visual contentores

Exploração

Negativo

Entre fraca e média Permanente

Local

Impacte visual pórticos

Exploração

Negativo

Média

Local

Impactes ao nível estrutural/funcional
da paisagem

Impacte visual do cais/plataforma/
terrapleno
Impacte visual da regularização dos
3.ª

fundos
Impactes ao nível estrutural/funcional
da paisagem
Impacte visual do molhe
Impacte visual do
cais/plataforma/aterro
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Âmbito

Magnitude

Permanente

espacial

Grau de significância

Pouco

significativos

significativos
Pouco significativos
Pouco

significativos

e

significativos

e

significativos
Pouco
significativos
Significativos
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e

Fase do
projeto

Identificação do impacte
Impactes ao nível estrutural/funcional
da paisagem
Impacte visual dos estaleiros

Sentido

implementação

valorativo

Construção
Construção

Âmbito

Magnitude

Duração

Negativo

Fraca a média

Temporário

Local

Negativo/

Fraca

Temporário

Local

Muito pouco significativo

espacial

Grau de significância
Significativo

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Significativo

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Significativo

Construção

Negativo

Fraca

Temporário

Local

Muito pouco significativo

Exploração

Negativo

Fraca a média

Permanente

Local

Significativo

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Pouco significativos

Exploração

Negativo

Fraca

Permanente

Local

Significativos

Impacte visual contentores

Exploração

Negativo

Entre fraca e média Permanente

Local

Significativos

Impacte visual pórticos

Exploração

Negativo

Média

Local

Significativos

Impacte visual do molhe
Impacte visual do
cais/plataforma/terrapleno
Impacte visual da regularização dos
4.ª

Fase de

fundos
Impactes ao nível estrutural/funcional
da paisagem
Impacte visual do molhe
Impacte visual do
cais/plataforma/aterro
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Permanente
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3.6.2.7.

Impactes cumulativos

No Desenho A5 (Anexo A.XI) apresenta-se a carta de impactes cumulativos na paisagem, na qual se
representam os projetos existentes e futuros (áreas previstas no PDM), de igual ou diferente tipologia, que
se localizam ou atravessam a área de estudo.
A observação da carta permite concluir que, para além das zonas de paisagem artificializada já existentes,
correspondentes sobretudo à zona portuária e a áreas industriais, algumas das quais serão expandidas,
está prevista, numa área significativa da parte nascente da área de estudo, uma ocupação por áreas
industriais que se destinam, de acordo com o regulamento do PDM de Sines, fundamentalmente a
indústrias pesadas e outras unidades de grandes dimensões.
No que se refere à situação atual,
atual a avaliação efetuada no que se refere aos impactes visuais para as fases
de construção e de exploração refletem já a consideração da paisagem envolvente, pelo que são já
considerados os impactes cumulativos. No que se refere ao nível estrutural/funcional da paisagem, as
alterações na estrutura, no caráter e qualidade da paisagem existente serão cumulativas com as já
existentes na paisagem envolvente que se encontra muito artificializadas, mas face ao contexto industrial
e portuário atual consideram-se pouco significativos e de magnitude reduzida, ou seja, o incremento
resultante do projeto não será muito relevante face ao geral.
Quanto à situação futura,
futura é previsível um incremento das estruturas, infraestruturas e atividades
enquadradas no Porto de Sines, o que deverá levar a uma maior interferência das mesmas na paisagem
envolvente, estando ainda previsto um conjunto relevante de espaços para áreas industriais que se
destinam, de acordo com o regulamento do PDM de Sines, fundamentalmente a indústrias pesadas e
outras unidades de grandes dimensões, que deverão também contribuir de forma relevante para a
artificialização da paisagem envolvente da área do projeto. Num contexto em que está prevista uma
grande artificialização da paisagem envolvente, é expectável que os impactes do projeto, apesar de
cumulativos com os restantes, venham a representar uma pequena parte de eventuais impactes na
paisagem, quer no nível estrutural/funcional quer em termos visuais, sendo no entanto difíceis de avaliar
face à ausência de informação sobre eventuais projetos.
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3.6.2.8.

Impactes residuais

No âmbito das medidas de minimização para a paisagem, para além das medidas gerais da APA, é apenas
prevista uma medida de minimização específica que se relaciona com o desenvolvimento e implementação
de um plano de integração paisagística que tenha como objetivo a integração visual do projeto a partir dos
locais de maior acessibilidade.
Ao nível estrutural/funcional da paisagem os impactes residuais e não residuais são idênticos, uma vez
que as alterações na estrutura, no caráter e qualidade da paisagem não deverão poder ser minimizadas ou
minimizadas de forma relevante, quer na fase de construção, quer na fase de exploração do projeto.
No que se refere aos impactes visuais, a implementação do plano de integração paisagística referido
deverá levar a que as estruturas mais dissonantes possam ser dissimuladas a partir de algumas
localizações, minorando de alguma forma os impactes visuais do projeto a partir das mesmas. No entanto,
dada a tipologia do projeto e o facto de ser visível a partir de zonas a de onde se usufruem também vistas
dominantes sobre a zona costeira, apetecíveis do ponto de vista paisagístico e cuja dissimulação seria
negativa do ponto de vista paisagístico, é expectável que se mantenha a maior parte dos impactes visuais
identificados, não se prevendo uma redução relevante da classificação dos impactes, apesar dos mesmos
poderem ser minimizados.
Considerando ainda que será implementado o plano de integração paisagística ainda durante a 3.ª fase do
projeto, poderão ser minimizados alguns dos impactes visuais identificados na 4.ª fase, tanto na fase de
construção como de exploração, caso as medidas a implementar pelo plano sejam efetivas nessa fase. No
entanto, como já referido, também não se prevê uma redução relevante da classificação dos impactes
visuais.
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3.7. Socioeconomia
2.6. Sócio Economia
. Completar a informação
informação sobre a análise demográfica com desenvolvimentos ao nível das estruturas
etárias da população residente, bem como por uma compreensão das dinâmicas migratórias que se
estabelecem nas unidades territoriais em apreço.
. Reformulação da análise relativa ao desemprego regional, por se considerar subavaliada a relação entre
os desempregados e a população ativa. No EIA, para NUTS II Alentejo em 2014, é indicada numa taxa de
desemprego de 9,3%, quando na realidade, segundo os dados do lnquérito ao Emprego disponibilizados
disponibilizados
pelo INE, no 1º trimestre de 2014, a taxa era de 16%.
. Inclusão,
Inclusão, na descrição da integração do porto no contexto internacional, de uma análise estatística do
movimento ao tráfego marítimo de mercadorias (volume de cargas e descargas e tipos de produtos) e
outros indicadores de transportes marítimos considerados pertinentes.
. Caracterização,
Caracterização, como atividade de turismo e lazer, da utilização das praias existentes na envolvente ao
projeto (noteprática
ca do surf, não sendo esta o principal
(note-se que o EIA apenas cita atividades associadas à práti
motivo de procura das praias).
. Caracterização, como atividade económica, do setor piscatório no porto de Sines, dada a sua importância
e coexistência, em espaço, com a atividade em apreço.
Estes itens do pedido de elementos adicionais, dirigidos especificamente à caracterização socioeconómica
efetuada no capítulo 4.12. (Caracterização do ambiente afetado pelo projeto – Socioeconomia) do
Relatório Síntese – Volume I – do EIA, motivaram alterações a diversas secções desse capítulo e
inclusivamente a adição de uma nova secção, pelo que o mesmo é integralmente substituído pela secção
3.7.1. (Caracterização do ambiente afetado pelo projeto).
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Avaliação de impactes e medidas
. Identificação
Identificação e avaliação dos impactes expectáveis, de acordo com os pontos anteriores.
. Explicitação dos fundamentos da estimativa de 600 postos de trabalho adicionais, clarificando a que fase
do projeto são relativos).
. Avaliação, nas fases de construção e exploração,
exploração, no que respeita à dinâmica gerada com a captação de
mão de obra externa, dos impactes diretos e indiretos, com indicação dos postos de trabalho a criar ao
nível local.
. Avaliação de impactes sobre a atividade de aquicultura existente, considerando
considerando a sua localização atual
(junto ao terminal de carvão) e a localização prevista (junto ao molhe leste).
. Reformulação do quadro 81 (matriz dos impactes), de acordo com o obtido nos pontos anteriores.
anteriores.
Apresentação de medidas capazes de minimizar os impactes identificados no desenvolvimento dos
pontos anteriores.
Estes itens do pedido de elementos adicionais, dirigidos especificamente à avaliação dos impactes na
socioeconomia efetuada no capítulo 5.12. (Avaliação de impactes ambientais – Socioeconomia) do
Relatório Síntese – Volume I – do EIA, justificam a substituição do mesmo pela secção 3.7.2 (Avaliação de
impactes ambientais).
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3.7.1.
3.7.1.1.

Caracterização do ambiente afetado pelo projeto
Polos de crescimento e desenvolvimento regional

O desenvolvimento económico não tende a ocorrer de forma homogénea nem no tempo nem no espaço e,
quando surge, tende a concentrar-se em redor de determinados locais ou polos. De facto, a concentração
das atividades económicas estimula o surgimento de efeitos externos positivos (economias de
aglomeração), por via do aproveitamento das relações de interdependência funcional e da eventual
partilha de inovações que a localização num mesmo local tende a favorecer (Simões Lopes, 1987, p. 294).
O desenvolvimento regional não é, desta forma, «naturalmente» equilibrado no sentido em que tendem a
prevalecer efeitos de polarização de atividades em torno das cidades ou regiões mais dinâmicas e bem
apetrechadas. Assim, a questão de fundo em qualquer processo de desenvolvimento regional é saber se
esses efeitos polarizadores podem ser contrabalançados com efeitos de dispersão que contribuam para
um processo de desenvolvimento mais equilibrado do ponto de vista espacial, logo globalmente mais
equitativo e duradouro.
Na década de 1950, o economista francês François Perroux desenvolve a teoria dos polos de crescimento
que assenta na ideia da aglomeração de determinadas atividades económicas em locais estrategicamente
localizados de modo a fomentar os efeitos de dispersão (Simões Lopes, 1987, p. 295). Perroux focaliza a
sua análise nas indústrias motoras, isto é, naquelas que apresentam elevado potencial de crescimento e
grande capacidade de disseminação de efeitos de desenvolvimento por via das relações de
interdependência (input-output) que estabelecem entre si e/ou com outras atividades económicas.
Interessa-se, em particular, pela fileira dos produtos petrolíferos e químicos e, de um modo geral, pelas
«indústrias pesadas» onde se incluem os cimentos, a metalurgia e metalomecânica, a indústria automóvel,
a produção de energia elétrica (com base em hidrocarbonetos), entre outras.
Na prática, Perroux procurava compreender quais eram, então, as atividades que favoreciam níveis de
crescimento superiores aos da sua própria produção, procurando aglomerar essas atividades
interdependentes em determinados locais (polos de crescimento) bem interconetados por via
marítima/fluvial e terrestre (com especial relevo para o caminho de ferro) de modo a maximizar os efeitos
de dispersão do crescimento pelo território. Os espaços canais de ligação entre polos eram considerados
locais estratégicos onde esses efeitos se podiam manifestar de forma mais intensa, constituindo os
designados corredores ou eixos de desenvolvimento.
Com os choques petrolíferos da década de 1970,
1970 o primeiro ocorrido logo em 1973, e com a subsequente
falência do habitualmente designado «modelo fordista» de desenvolvimento económico (assente em
economias de escala e de repetição), a teoria dos polos de crescimento viria a ser posta em causa, não
tanto na sua lógica interna, mas sobretudo no que se refere à natureza das atividades motoras.
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De facto, já na década de 1980, a Ciência Regional viria a reconhecer a importância de outras atividades
que não a «indústria pesada» no fomentar de efeitos de dispersão espacial do desenvolvimento, nelas se
incluindo as indústrias relacionadas com as tecnologias e informação e comunicação (TIC), com as
biotecnologias e com outras atividades intensivas em conhecimento. Começaram, então, a surgir os polos
de ciência e tecnologia um pouco por todo o mundo, nomeadamente na Grã-Bretanha onde se tornaram
muito populares (Armstrong & Taylor, 1993, p. 270).
Em Portugal, o exemplo mais acabado dessa nova perspetiva (pós-fordista) das teorias de Perroux é o
Tagus Park, em Oeiras. Também Sines não escapou a esse movimento, sendo dotada de um Tecnopolo
(instalado na Zona Industrial Ligeira) que resultou de uma parceria inicial entre a Câmara Municipal, a
Universidade de Évora, a Universidade do Algarve, o Instituto Politécnico de Setúbal e o Instituto
Politécnico de Beja, a que se juntaram, mais tarde, outros parceiros de natureza corporativa, incluindo a
Associação Empresarial de Sines (Sines Tecnopolo, 2014) (Câmara Municipal de Sines, 2014).
Apesar desta orientação recente no sentido da aglomeração de instituições de I&D e empresas no mesmo
espaço, o modelo (mais antigo) assente na concentração de indústrias capital intensivas em polos bem
servidos por acessibilidades marítimas e terrestres continua a ser aplicado e a fazer sentido em certos
contextos territoriais. Aliás, o Banco Mundial tem vindo a promover, de forma sistemática, esse modelo de
crescimento económico nos países em desenvolvimento,
desenvolvimento financiando a construção de polos industriais
(normalmente localizados junto ao mar) e promovendo o acesso às fontes de matéria-prima (tipicamente
localizadas no interior) ao longo de eixos de crescimento servidos por linhas férreas.
Moçambique constitui um bom exemplo nesse âmbito, caracterizando-se, em particular, pela vontade em
promover polos de crescimento, quer no litoral, quer no interior, de modo a propiciar o desenvolvimento
de efetivos corredores (ou eixos) de crescimento entre polos no sentido que lhe foi conferido por Perroux,
ou seja, procurando contrabalançar os naturais efeitos de polarização com efeitos de dispersão ao longo
do território, que a conexão entre polos tende a favorecer (cf. Figura 61).
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Fonte: The World Bank (2010, p. 7)

Figura 61 – Polos e corredores de crescimento de Moçambique
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3.7.1.2.

O projeto da área de Sines

O projeto da área de Sines remonta ao final da década de 1960, inserindo-se nas demais iniciativas de
fomento da economia nacional associadas ao consulado de Marcello Caetano. Na sua génese, era um
projeto industrial focalizado no desenvolvimento da fileira dos hidrocarbonetos,
hidrocarbonetos convenientemente
suportado por um porto de águas profundas numa época em que, por força do encerramento do canal do
Suez na sequência da Guerra dos Seis Dias de 1967, a Rota do Cabo (da Boa Esperança) tinha readquirido
enorme importância em termos de tráfego marítimo internacional. Vivia-se a época dos superpetroleiros,
com navios até 400 mil toneladas e que se estimava poderem vir a atingir um milhão de toneladas, algo
que nunca se viria a verificar.5
Como relembrou João Salgueiro – um dos técnicos que participou no desenvolvimento do projeto de Sines
– em entrevista recente concedida à Revista do Porto de Sines (APS, 2011, p. 6), “o projeto foi uma solução
bem fundamentada (…) Tínhamos de aumentar a capacidade de refinação de petróleo no Sul. Ampliar nova
refinação dentro de Lisboa não parecia uma solução ideal. Assim, pediu-se para avaliar várias hipóteses.
(…) Era condição essencial que fosse um local de águas profundas porque na altura, de ano para ano, a
dimensão dos petroleiros aumentava (…). Sines reunia as condições, tendo em conta que se pretendia que
o porto fosse construído na metade sul do País e que fosse um porto de águas profundas”.

5

Em 1971, a Lisnave (Margueira – Almada) inauguraria uma doca seca com essa capacidade máxima de docagem,

que na época era a maior do mundo.
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Fonte: APS (2014c)

Figura 62 – Mapa geral do Porto de Sines e da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS)

Desta forma, Sines foi concebido como um projeto de desenvolvimento regional seguindo a teoria, então
em voga, dos polos de Perroux: a aglomeração de indústrias motoras «pesadas» fortemente
interdependentes entre si (notar como a indústria petroquímica depende da nafta fornecida pela refinaria,
e ambas da energia assegurada pela central termoelétrica), convenientemente suportadas por uma
importante infraestrutura portuária e por vias rápidas de penetração no interior, ainda hoje por completar.
Para o efeito, é criado o Gabinete do Plano de Desenvolvimento da Área de Sines (GAS) através do
Decreto-Lei n.º 270/71, de 19 de junho, dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa e
financeira e de amplos poderes de atuação sobre a área indicada na figura seguinte: 6

6

O GAS viria a ser extinto 17 anos depois por força do Decreto-Lei n.º 228/89, de 17 de julho.
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Fonte: Decreto-Lei n.º 270/71, de 19 de junho

Figura 63 – Zona de atuação direta do Gabinete da Área de Sines

O preâmbulo do Decreto-Lei n.º 270/71 é bem elucidativo da importância que era dada, na época, às
economias de escala e de aglomeração de indústrias num mesmo local:
“O aproveitamento de recursos nacionais e a satisfação de necessidades prementes da nossa economia,
através da instalação ou ampliação de alguns setores de indústrias básicas, só pode conceber-se
atualmente pelo recurso a unidades de grande dimensão, de forma a permitir a redução de custos de
fabrico e a tornar assim possíveis a consequente baixa dos preços dos produtos e as necessárias
condições de competitividade nos mercados internacionais (…). E estes objetivos serão certamente
facilitados pela concentração, em zona adequada, de empreendimentos pelos quais se processe aquela
instalação ou ampliação de indústrias básicas.”
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Nesse preâmbulo está igualmente bem patente a necessidade em densificar as redes de infraestruturas e
em assegurar a interdependência entre atividades económicas
económicas, de modo a induzir os desejáveis efeitos de
dispersão de acordo com a referida teoria dos polos de crescimento:
“De um lado, a criação de uma área de implantação industrial concentrada permitirá mais densa e
eficiente rede de infraestruturas e serviços de apoio. (…) Do outro lado, a criação da área de implantação
industrial concentrada contribuirá para incrementar o desenvolvimento acelerado de vários setores
industriais, quer pela facilidade que representa a existência de uma zona especialmente preparada para a
instalação de atividades dessa natureza – dotada, portanto, das condições e equipamentos mais
convenientes para o efeito –, quer pelo incentivo (…) à instalação de indústrias complementares ou
subsidiárias”.
Sines era, também, um projeto urbano e de ordenamento do território, tendo sido delineada uma cidade
nova para 100 mil habitantes (Santo André, localizada no concelho de Santiago do Cacém, a norte da zona
portuária e industrial) muito no espírito da década de 1960, marcada por projetos como as «New Towns»
inglesas ou as «Cités nouvelles» francesas (Benevolo, 2009, pp. 48-61) (cf. Figura 64, mais abaixo). Desta
forma, tentava-se compatibilizar a criação de uma nova área de implantação industrial concentrada com
um processo de desenvolvimento regional mais equilibrado,
equilibrado também por via da escolha do local para o
efeito. Como é referido no mesmo preâmbulo:
“(…) a necessidade de um melhor ordenamento do território, de acordo com os princípios básicos de mais
equilibrado e harmónico progresso de todas as regiões, impõe manifestamente a vantagem da criação de
novos polos de desenvolvimento, suscetíveis de atenuar a forte atração até agora exercida em exclusivo
por certas zonas, em especial pelas cidades de Lisboa e Porto. (…) Ora, a criação de uma área de
implantação industrial concentrada, como novo polo de desenvolvimento e instrumento de melhor
ordenamento do território, pressupõe a criação paralela de centros urbanos exigidos pela concentração
populacional resultante das atividades industriais, com a instalação e o funcionamento dos respetivos
equipamentos sociais.”
É de notar esta visão – que permanece da maior atualidade – de conciliação do desenvolvimento regional
com o ordenamento do território,
território aqui consubstanciado num grande projeto voluntarista de cariz
industrial e urbano, programado e delineado por equipas interdisciplinares de acordo com o espírito do
urbanismo e do planeamento da época, hoje algo esbatido em favor do maior protagonismo da
especialidade de arquitetura (veja-se o caso do Parque das Nações, por exemplo).
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Fonte: Benevolo (2009, p. 62)

Figura 64 – Exemplo do planeamento de cidades novas na transição entre as décadas de 1960 e 1970:
Esquema Diretor da Região de Paris de 1969, com as «cités nouvelles» de Cergy-Pontoise, Evry, Marnela-Vallée, Melun-Sénart e St. Quintin-en-Yvelines

As obras do porto e demais infraestruturas arrancariam em 1973, entrando em operação em 1978
(Terminal de Granéis Líquidos) na sequência da criação da Administração do Porto de Sines em 14 de
dezembro de 1977 (Decreto-Lei n.º 508/77) (APS, 2014c). Desta forma, o projeto de Sines desenvolve-se
num período marcado pela grande instabilidade política nacional e dos mercados petrolíferos bem como
pela reabertura do Canal do Suez em 1975, o que em muito condicionaria o seu alcance e pertinência. O
acidente ocorrido no molhe oeste na sequência dos temporais de fevereiro de 1978 e de 1979, que levaram
ao colapso da cabeça e de parte da sua superestrutura (Neves, 2012), também condicionariam um início
de operação bastante atribulado.
Ainda de acordo com João Salgueiro, o projeto da área de Sines “foi penalizado por duas razões. Por um
lado, pelas perturbações políticas e sociais após 1973. (…) Por outro lado, os reflexos do choque do
petróleo afetaram a expansão do tráfego aéreo, do tráfego marítimo e a dimensão dos petroleiros.
Também a decisão de não avançar com o projeto automóvel da Alfa Romeu, por exemplo, foi causada pela
mesma crise. Registou-se uma conjugação muito negativa com coordenadas restritivas” (APS, 2011, p. 7).
Referia-se João Salgueiro à fábrica do modelo Alfasud que chegou a ser ponderada para Sines mas que
acabaria por ser instalada no Mezzogiorno italiano (mais precisamente em Pomigliano d'Arco, nos
arredores de Nápoles), o que não deixou de constituir um importante revés para o projeto logo nos seus
primeiros anos de existência.
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3.7.1.3.

A importância do Terminal XXI

A escolha de Sines como local preferencial para instalar uma “área de implantação concentrada de
indústrias de base” esteve, como se referiu na secção anterior, desde logo associada à possibilidade de
instalação de “um porto oceânico capaz de receber e servir os grandes navios petroleiros, mineraleiros e
graneleiros, que já estão em atividade e cuja utilização se generalizará seguramente na próxima década
[de 1980]” – lia-se no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 270/71, de 19 de junho, que criou o GAS.
De facto, com fundos até -28 m (ZH), de natureza rochosa que evitam as dragagens regulares, e amplas
possibilidades de expansão em terra e mar, o Porto de Sines foi, desde sempre, uma escolha acertada do
ponto de vista funcional, a par da sua localização estratégica na confluência das principais rotas marítimas
este-oeste e norte-sul (Tribunal de Contas, 2010, p. 17).
Em meados da década de 1990, a Autoridade Portuária de Singapura começa a interessar-se pelo Porto de
Sines como possível local para efetuar o transhipment entre os grandes navios portaporta-contentores das
rotas intercontinentais e os navios mais pequenos (feeder
(feeder ships
ships)
ps) que efetuam as ligações finais em mais
curta distância. De facto, desde 1988, que se começavam a generalizar os grandes navios portacontentores da classe Post-Panamax de 5.000 TEU com 285 m de comprimento, 40 m de largura e 13 m de
calado (Franco, 2013).
Em março de 1997, é apresentado o Livro Branco “Política Marítimo-Portuária Rumo ao Século XXI” onde já
se propunha a transformação do Porto de Sines, no novo século, numa porta atlântica da Europa mediante
a sua inserção nas grandes rotas do transporte marítimo de contentores (Tribunal de Contas, 2010, p. 17).
Na sequência dessa reorientação estratégica,
estratégica de grande importância para Sines dado que estava em causa
a diversificação da atividade portuária até então focalizada nos hidrocarbonetos (produtos petrolíferos e
petroquímicos, carvão e gás natural7), são encetados, no mesmo ano, um importante conjunto de estudos
técnicos sobre o “Terminal Definitivo de Carga Geral do Porto de Sines”, que mais tarde viria a ser
designado como Terminal de Contentores do Porto de Sines – Terminal XXI (Tribunal de Contas, 2010, p.
20).
O processo de contratação inicia-se, ainda em 1997, com uma consulta ao mercado através da emissão de
um blue print e de um pacote promocional (Tribunal de Contas, 2010, pp. 21-24). Apesar do interesse
manifestado por algumas entidades assim contactadas, a concessão da exploração do TXXI em 30 anos
acabaria por ocorrer, em 28 de setembro de 1999, por ajuste direto à PSA Sines – Terminais de
Contentores, S.A. detida maioritariamente pela Port Singapore Authority Europe Pte, Ltd.

7

O Terminal de Gás Natural Liquefeito entraria em operação apenas em 2003.
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O TXXI entrou em operação em 2004,
2004 com um cais de 380 metros de frente acostável e fundos de -16 m
(ZH) o que lhe possibilitava receber os grandes porta-contentores, inclusive da classe Super Post-Panamax
(com 300 m de comprimento, 49 m de largura, 14,5 m de calado e capacidade até 8.000 TEU) que
começaram a surgir no início da década de 2000 (Franco, 2013). Ainda durante a primeira fase de
implantação foi construído um molhe de proteção com 1.100 m de comprimento (investimento a cargo da
APS) e, mais tarde, prolongado o cais até aos 730 m e o terrapleno até aos 24 ha de modo a assegurar
uma capacidade de movimentação de contentores próxima de um milhão de TEU por ano. Desde o início
da operação, o TXXI apresentou sempre uma tendência crescente em termos de carga movimentada, tendo
atingido o patamar dos 20.000 TEU mensais (em média) em 2008 (cf. Figura 65).
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Figura 65 – Movimento de contentores nos principais portos do Continente – Evolução anual da média
mensal (TEU)

Essa evolução favorável motivou o desenvolvimento da 2.ª fase de ampliação do TXXI, em curso desde
agosto de 2009 e com final previsto para dezembro de 2014. Para além da extensão do molhe de proteção
em 400 m (passando a totalizar 1.500 m) já realizada, prevê-se a ampliação do cais de modo a perfazer um
total de 940 m com fundos até -16,5 m (ZH), servido por uma área de parque com 34 ha de terraplenos. No
âmbito desses trabalhos em curso, foram instalados novos pórticos Super Post-Panamax com alcance até
22 fiadas de contentores (cf. Fotografia 11 – ).
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Foto: Consórcio NEMUS/HIDROMOD (19-02-2014)

Fotografia 11 – Novos pórticos Super Post-Panamax do TXXI

Com esta ampliação em curso, o TXXI passará a ter uma capacidade total de movimentação próxima de 1,7
milhões de TEU por ano (Jornal de Negócios, 2014b), podendo receber os portaporta-contentores mais recentes,
recentes
incluindo os New Panamax (366 m de comprimento, 49 m de largura, 15,2 m de calado, 20 fiadas de
contentores e 12.500 TEU) (Franco, 2013) que poderão atravessar o ampliado Canal do Panamá, em
princípio, já a partir de 2015 caso se confirme o reatar das obras de construção das novas infraestruturas
(Canal de Panamá, 2014) (cf. também Figura 66).
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Fonte: Canal de Panamá (2012)

Figura 66 – Informação geral sobre as novas eclusas do Canal do Panamá (New Panamax), com entrada em
operação prevista para 2015 (salvo nova interrupção das obras em curso)

A eminente conclusão do projeto de ampliação do Canal do Panamá constitui, aliás, uma grande
oportunidade para o TXXI e para o Porto de Sines de um modo geral, por via da sua localização estratégica
entre as principais rotas marítimas que ligam os continentes americano e europeu, notando que as rotas
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que cruzam o oceano pacífico, provenientes da Ásia e da Oceânia, tornar-se-ão progressivamente mais
atrativas. Em particular, Sines poder-se-á posicionar de forma mais competitiva face a Algeciras e Tânger
como porto de transhipment de carga contentorizada vinda do continente americano, dada a sua maior
centralidade face às rotas provenientes (ou tendo como destino) o Panamá.
Nas atuais condições de operação, o TXXI poderá, eventualmente, também acolher os maiores portacontentores da atualidade, da classe Post New Panamax e Triple E de 18.000 TEU, com 400 m de
comprimento e 15,5 m de calado (Franco, 2013), que continuarão a utilizar a rota do Canal do Suez mesmo
após a ampliação do Canal do Panamá (cf. Figura 67). Contudo, dificilmente poderá acolher os novos
navios ULCS – Ultra Large Container Ships com 16 m ou mais de calado [que exigirão fundos de pelo menos
-17 m (ZH)], como é expectável que venha a acontecer num futuro próximo.

Fonte: http://engtechmag.files.wordpress.com/2013/04/maersk-triple-e-ship.jpg

Figura 67 – Porta-contentores da classe Triple E – Efficiency, Economy of Scale and Environmentally
improved (em operação desde 2013)

Ainda de acordo com a Figura 65 (acima), os contentores movimentados no TXXI em 2013 (média mensal
de 77.586 TEU) ultrapassaram o registo relativo ao Porto de Leixões (52.123 TEU), se bem que grande
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parte da carga movimentada em Sines esteja em mero trânsito (transhipment entre os porta-contentores e
os feeders), como o Consórcio NEMUS/HIDROMOD pôde comprovar na visita realizada ao TXXI em
fevereiro de 2014.
Não obstante, o crescimento
crescimento da carga movimentada no TXXI foi muito expressivo entre 2012 e 2013
(+68,3%, muito acima da média dos portos do Continente: +25,8%), contribuindo esse terminal com
42,5% do movimento total de contentores (medido em TEU) registado no Continente em 2013, que atingiu
os 182.541 TEU em média mensal (cf. Figura 68).

0.0%

Viana do Castelo
28.6%

Douro e Leixões
Aveiro

42.5%

Figueira da Foz
0.0%

Lisboa

0.7%
Setúbal
25.0%

Sines

3.2%
Fonte: IMTT (2014)

Figura 68 – Distribuição (%) do movimento de contentores (medido em TEU) pelos principais portos do
Continente (2013)

Para além de se ter tornado, em 2013, o principal porto nacional em termos de tráfego de contentores,
Sines tem mantido, ao longo dos anos, uma posição dominante (64,2%) em termos de carga movimentada
no que concerne aos granéis líquidos por via da sua especialização em produtos petrolíferos (brutos e
refinados) e petroquímicos. No que diz respeito à carga geral, Sines tem também uma posição significativa
(38,2%) o que ajuda a explicar, de forma cumulativa, o seu peso relativo de cerca de 46% na carga total
movimentada nos portos do Continente em 2013, avaliada em quase 80 milhões de toneladas (cf. quadro
seguinte). É, pois, crível afirmar que Sines é, na atualidade, o principal porto nacional em termos de carga
movimentada e tráfego de contentores.
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Quadro 28 – Movimento global de mercadorias nos principais portos do Continente por tipo de mercadoria
(2013)

Porto

Carga

Granéis Granéis

geral

líquidos sólidos

Total

Carga

Granéis Granéis

geral

líquidos sólidos

Milhares de toneladas

Total

% vertical

Viana do Castelo

286,5

183,9

26,0

496,4

0,9

1,1

0,1

0,6

Douro e Leixões

7.258,6

2.095,9

7.824,5

17.179,0

22,7

12,6

25,5

21,7

Aveiro

1.580,8

1.332,6

1.042,7

3.956,1

4,9

8,0

3,4

5,0

Figueira da Foz

1.393,9

726,2

0,0

2.120,1

4,4

4,4

0,0

2,7

Lisboa

5.532,3

4.814,7

1.643,8

11.990,9

17,3

29,0

5,4

15,1

Setúbal

3.725,0

2.816,6

467,1

7.008,7

11,7

17,0

1,5

8,8

Sines

12.192,4

4.615,4

19.705,9 36.513,7

38,1

27,8

64,2

46,1

Total

31.969,4

16.585,5

30.710,1

100,0

100,0

100,0

100,0

79.264,9

Fonte: IMTT (2014)

No contexto dos portos de transhipment do Mediterrâneo,
Mediterrâneo onde Sines é habitualmente inserido (Drewry
Maritime Research, 2014a), também se observou um elevado nível de crescimento da carga movimentada
de contentores (aferida em TEU) em 2013, alcançando uma média de +8% (face a 2012) nos principais hubs
em contraste com o crescimento médio do tráfego de contentores a nível mundial (+3,3%). De um modo
geral, os portos do Mediterrâneo Central (Malta, Gioia Tauro, Piraeus, Ambarli e os menos expressivos
Cagliari e Taranto) apresentaram um crescimento mais favorável (+12,3% em média, cf. Figura 69) mas é
no Mediterrâneo Ocidental que se observam as maiores taxas de crescimento (com exceção de Valência,
em declínio), sobretudo em Tânger Med (+38%) para além de Sines, que foi o porto com crescimento mais
rápido em termos de volume movimentado de contentores no arco do Mediterrâneo.
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Figura 69 – Movimento de contentores nos principais portos de transhipment do Mediterrâneo (2013)

Tânger Med constitui, aliás, a principal ameaça para o desenvolvimento da vertente do transhipment em
Sines, não apenas pela proximidade geográfica, mas também pelos projetos de expansão (em curso) e por
um volume de tráfego que é já mais do dobro do registado em Sines (cf. a mesma figura). Aliás, o carrier
MCS – Mediterranean Shipping Company, que opera em Sines, tem uma participada que também está a
operar em Tânger (Drewry Maritime Research, 2014a).
Não obstante, tem vindo a ser noticiado pela imprensa económica (cf., por exemplo, Jornal de Negócios,
2014a) que a «P3
P3 Network»
Network pretende vir a operar em Sines no âmbito das rotas da Ásia e América. Tal não
constituiu surpresa na medida em que esse anunciado acordo de parceria integra a MCS juntamente com
os poderosos armadores CMA CGM e Maersk Line, este último detentor dos maiores porta-contentores da
atualidade (Triple E) como se ilustrou na Figura 67 (acima), o que torna ainda mais premente e oportuna a
ampliação da capacidade do TXXI.
A aliança entre diferentes armadores constitui, aliás, uma tendência muito recente do mercado de
transporte de carga contentorizada, havendo ainda notícia de mais dois acordos a nível mundial: G6, que
envolve os carriers Hapag-Lloyd, NYK, OOCL, HMM, APL e MOL, e CKYHE, que integra os armadores
Coscon, K Line, Yang Ming, Hanjin e Evergreen (Drewry Maritime Research, 2014b). Apesar destas
movimentações, a «P3 Network», caso se venha a concretizar (subsistem algumas dúvidas sobre o
eventual abuso de posição dominante que poderia levar a Comissão Europeia a intervir), concentrará 45%
da capacidade de transporte entre a Ásia e a Europa (contra os 26% da CKYHE e os 18% da G6) bem como

188

Ad_t13060/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)

do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

40% da capacidade entre a Costa Leste Norte-Americana/Golfo do México e o Norte da Europa (G6: 37% e
CKYHE: 18%).
Com a afirmação destas mega-alianças e dos grandes porta-contentores Post New Panamax/Triple E até
18.000 TEU, a tendência atual é para a concentração do tráfego nos grandes hubs do Mediterrâneo
(Algeciras, Malta, Gioia Tauro, Piraeus, Ambarli, Tânger Med) que movimentam mais de um milhão de TEU
por ano (Drewry Maritime Research, 2014a), não se posicionando ainda o TXXI nesse conjunto restrito de
portos com maior potencial de crescimento nos próximos anos e, consequentemente, com maior margem
negocial para poderem assegurar os principais e melhores contratos de transhipment.

3.7.1.4.

O eterno problema da ligação ao hinterland

O projeto da área de Sines apresenta um erro de conceção inicial que foi nunca ter sido articulado com um
polo de desenvolvimento no interior, com uma adequada ligação rodo-ferroviária, que motivasse os
efeitos de dispersão ao longo de um eixo de crescimento, em coerência com a teoria dos polos de Perroux.
De facto, têm prevalecido os efeitos de polarização de atividades em torno do porto e das zonas logísticas
e industriais, aliás, bastante aquém das expectativas iniciais, não apenas por via da perda de importância
da fileira dos hidrocarbonetos e da «indústria pesada» na economia global (na sequência dos choques
petrolíferos da década de 1970 e pela afirmação da economia baseada na inovação e no conhecimento),
mas também pela ausência de um polo de desenvolvimento complementar e com boas acessibilidades
terrestres a Sines.
Sines
De facto, o projeto de Sines nunca foi suficientemente contrabalançado com o desenvolvimento de Évora
ou de Beja, se bem que na transição entre séculos se tenha ensaiado esta última via, com o projeto do
Aeroporto de Beja, entretanto concretizado (entrou em operação em 2011) mas que apresenta uma crónica
falta de procura, com um movimento próximo dos 2.000 passageiros/ano (ANA, 2014). Mais interessante
era a ideia de complementar Sines com o desenvolvimento da vertente do regadio do Empreendimento de
Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), que poderia fornecer culturas para produção de biocombustíveis com o
respetivo blending na refinaria, bem como produtos agrícolas passíveis de exportação através do Porto,
em particular de forma contentorizada por via das facilidades associadas ao TXXI. É ainda cedo para se
fazer um balanço definitivo destas e outras possibilidades de desenvolvimento que permanecem em
aberto mas, para já, a avaliação não é, certamente, positiva.
A deficiente ligação de Sines à rede ferroviária nacional é outro problema que tende a permanecer,
impedindo a conveniente articulação do seu porto ao tecido produtivo e exportador localizado, não
apenas em território nacional, mas também em Espanha. De facto, a construção de uma linha ferroviária
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de mercadorias entre Évora e Caia/Badajoz é fundamental de modo a se poder encurtar a distância entre o
Porto de Sines e a fronteira em cerca de 200 km, passando dos atuais 585 km entre Sines e Badajoz para
385 km (Bandeira & Silva, 2013).
Este importante projeto ferroviário, que conheceu um impasse com a suspensão do projeto de Alta
Velocidade em 2011, deverá concretizar-se nos próximos anos, envolvendo um investimento próximo dos
mil milhões de euros. De facto, o mesmo foi considerado como projeto de financiamento prioritário pelo
Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado (GTIEVA, 2014) para efeito de
cofinanciamento comunitário no horizonte de 2020, juntamente com a ampliação do TXXI (sujeita por esta
via a EIA) e com outros 28 projetos, muitos dos quais envolvendo investimentos portuários (Porto de
Leixões: 4 projetos; Porto de Lisboa: 4; Porto de Setúbal: 2; Porto de Aveiro: 2; portos de Portimão e Faro:
1; Porto da Figueira da Foz: 1). Mais recentemente e na sequência do trabalho desenvolvido pelo GTIEVA,
quer

o

projeto

de

expansão

do

TXXI,

quer

o

desenvolvimento

do

corredor

ferroviário

Sines/Setúbal/Lisboa-Caia (que permitirá reforçar a ligação ferroviária ao porto de Sines), foram
consagrados como projetos prioritários no âmbito do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas
(PETI3+) para o período 2014-2020 (Governo de Portugal, 2014).
De forma cumulativa, a interrupção, em 2012, das obras de transformação do IC33 e IP8 em autoestrada
(A26) entre Relvas Verdes (Santiago do Cacém) e Beja também dificulta a consolidação de um corredor de
desenvolvimento em direção ao Baixo Alentejo e à Extremadura espanhola. É de notar que o retomar deste
empreendimento não foi incluído na lista de projetos prioritários identificados pelo GTIEVA (2014) mas o
PETI3+ não o colocou completamente de parte no horizonte de 2020, apostando, agora, na reabilitação
dos itinerários existentes, ou seja, do IC33 entre Relvas Verdes (IP8) e Grândola (IP1), e do IP8 entre Santa
Margarida do Sado e Beja. No caso do troço do IC33, não é posta completamente de parte a hipótese de
ser portajado, com o consequente perfil de autoestrada, estando a sua concretização dependente da
possibilidade de cofinanciamento comunitário (cf. Anexo V do PETI3+, p. 1380).

3.7.1.5.

A ausência de «massa crítica» e de uma bacia de emprego

O facto da área de Sines nunca se ter articulado com Beja, ou mesmo com as mais distantes Évora e
Península de Setúbal, tem condicionado bastante o seu desenvolvimento socioeconómico, tornando-a
mais dependente dos recursos locais, nomeadamente em matéria de mão de obra.
O problema é que o município Sines tem, na atualidade, menos de 14 mil habitantes (apenas +13% face ao
que tinha em 1991), e apresenta sinais recentes (2011-2013) de decréscimo da respetiva população
residente (cf. Quadro 29). Mesmo considerando o município de Santiago do Cacém, com os seus espaços
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habitantes, observando-se
predominantemente rurais, não se consegue ultrapassar a fasquia dos 45 mil habitantes
mesmo a estabilização da população residente em toda esta área desde 1991. Apesar de tudo, esta
evolução não é tão desfavorável face à registada no Alentejo, especialmente no Baixo Alentejo (Figura 70).
Quadro 29 – Evolução da população residente (1991-2013)

Território

1991

2001

2011

2012

2013

Concelho de Sines

12.347

13.577

14.238

14.076

13.984

Concelho de Santiago do Cacém

31.475

31.105

29.749

29.833

29.794

Sines + Santiago do Cacém

43.822

44.682

43.987

43.909

43.778

NUTS III Alentejo Litoral

98.519

99.976

97.895

97.414

97.030

NUTS III Baixo Alentejo

143.020

135.105

126.692

124.690

123.598

NUTS II Alentejo

782.331

776.585

757.190

748.699

743.306

Fonte: INE – Censos 1991, 2001 e 2011; Estimativas Anuais da População Residente 2012 e 2013
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Fonte: INE – Censos 1991, 2001 e 2011; Estimativas Anuais da
População Residente 2012 e 2013

Figura 70 – Evolução da população residente (Base 1991 = 100)

A decomposição da evolução da população residente em Sines por
por escalão etário evidencia um marcado
envelhecimento, sobretudo nos últimos anos. De facto, o peso relativo do escalão dos 65 e mais anos
aumentou 1,1 pontos percentuais em apenas dois anos, isto é, entre 2011 e 2013, correspondendo já a
18,1% dos residentes em Sines quando, em 1991 e 2001, essa percentagem era ainda próxima dos 13% e
15% respetivamente. Pelo contrário, na base da pirâmide etária é evidente a erosão entre os mais jovens
(escalão dos zero aos 14 anos), que passaram de cerca de 20% em 1991 para apenas 14,1% em 2013,
passando pelos 15,5% de 2001. Também no escalão seguinte (15 – 24 anos) é evidente a erosão
geracional, sobretudo quando se compara 1991 (14,5%) com 2001 (10,9%) e 2013 (10,3%).
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Fonte: INE – Estimativas Anuais da População Residente 1991 a 2013

Figura 71 – Evolução da estrutura da população residente em Sines por escalão etário (1991-2013)

A contração do número de habitantes em Sines nos últimos anos é também explicada por movimentos
migratórios desfavoráveis
desfavoráveis.
ráveis De facto, a taxa de crescimento migratório deste concelho passou de valores
positivos muito favoráveis nos contextos do Alentejo e Continente em 1991 e 2001 para uma situação
diametralmente oposta, como ilustra o gráfico seguinte:

1.20
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0.40
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Alentejo Litoral

0.00

Baixo Alentejo
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Fonte: INE – Indicadores demográficos

Figura 72 – Evolução da taxa de crescimento migratório (1992-2013)
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Curiosamente, Santiago apresentou uma evolução favorável neste indicador entre 1991 e 2011, com
alguma estabilização desde então em torno dos 0,4%. É, aliás, esta capacidade de Santiago em atrair
população de outros territórios que explica a manutenção dos cerca de 44 mil residentes na área de Sines
desde 1991.
Em todo o caso, a intenção inicial de desenvolvimento de um polo urbano com mais de
de 100 mil habitantes
em torno de Sines nunca se concretizou (Vila Nova de Santo André tem cerca de 10 mil residentes na
atualidade), não se vislumbrando que tal venha a acontecer num futuro próximo. Parte do problema está
na natureza das atividades económicas predominantemente instaladas em Sines que são do tipo capitalintensivo, logo tendencialmente pouco geradoras de emprego. Tal reflete-se numa bacia de emprego que,
incluindo Santiago do Cacém, tem pouco mais de 20 mil ativos (cf. Quadro 30), o que é manifestamente
pouco para sustentar um processo de desenvolvimento económico «denso» e uma base económica
diversificada.
Quadro 30 – Evolução da população ativa (1991-2011)

Território

1991

2001

2011

Concelho de Sines

5.572

6.771

7.247

Concelho de Santiago do Cacém

13.069

14.802

14.210

Sines + Santiago do Cacém

18.641

21.573

21.457

NUTS III Alentejo Litoral

41.259

45.404

45.214

NUTS III Baixo Alentejo

55.455

57.390

55.191

NUTS II Alentejo

328.412

352.949

342.654

Fonte: INE – Censos 1991, 2001 e 2011
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Figura 73 – Evolução da população residente (Base 1991 = 100)

Aliás, houve, no passado, casos de potenciais investidores que se desinteressaram dos espaços
industriais e logísticos disponíveis em Sines por via dessa falta de «massa crítica» em termos do fator
trabalho,
trabalho preferindo outras localizações (como a Península de Setúbal) ou mesmo desistindo dos
investimentos.

3.7.1.6.

Desemprego

Desde 2011, o Alentejo tem vindo a apresentar taxas de desemprego sistematicamente acima das
registadas, em média, para Portugal Continental – de acordo com as Estatísticas do Emprego do INE. Como
sugere a Figura 74, no 1.º trimestre de 2014, a taxa de desemprego nesta região (16%) estava, não apenas
bastante elevada, mas também claramente acima da relativa ao Continente (15,1%).
O último dado conhecido, relativo ao 2.º trimestre de 2014, sugere uma melhoria relativa das condições do
mercado de trabalho, quer no Alentejo (14,0%), quer no Continente de um modo geral (13,9%). No entanto,
o INE não corrige estes dados de sazonalidade pelo que é sensato efetuar uma análise da média móvel
dos últimos quatro trimestres. Assim, no ano terminado no 2.º trimestre, o Alentejo apresentou uma taxa
média de desemprego de 15,4% claramente acima do padrão de Portugal Continental (15,0%). Em 2013,
essas médias foram, respetivamente, de 16,9% e 16,2%, refletindo a fase mais cavada da recessão que se
terá observado no início desse ano (cf. ainda o mesmo gráfico).
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Figura 74 – Evolução da taxa de desemprego (1.º trimestre 2011 – 2.º trimestre 2014)

Os dados do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, referentes a julho de 2014, apontam
para a ocorrência de 1.154 desempregados no concelho de Sines e 1.448 em Santiago do Cacém,
perfazendo um total de pouco mais de 2.600 desempregados registados (cf. Quadro 31).
Quadro 31 – Desempregados inscritos nos Centros de Emprego do IEFP de acordo com o seu concelho ou
região de residência (julho de 2014)

Desemprego registado nos centros de emprego
Concelho / Região

Total

Mulheres

DLD (**)

Proc. 1.º
emprego

< 25 anos

(n.º)

(%) (*)

(%)

(%)

(%)

(%)

Sines

1.154

72,0

53,9

35,7

7,8

15,7

Santiago do Cacém

1.448

90,4

54,1

36,3

6,0

9,9

Sines + Santiago do Cacém

2.602

0,4

54,0

36,0

6,8

12,5

Alentejo

26.855

4,6

52,6

44,8

11,7

14,1

Continente

578.506

100,0

52,6

50,8

10,0

11,2

Notas: (**) Para Sines e Santiago: % relativa ao total dessa área; para os demais casos: % face ao Continente. (**
**)
** Desemprego
de longa duração.
Fonte: IEFP – Estatísticas Mensais por Concelho (julho de 2014)

Na área em estudo (Sines e Santiago) parece ser mais fácil encontrar um primeiro emprego face ao que é
comum no Alentejo ou mesmo no Continente (cf. ainda o mesmo quadro). Este resultado poderá estar
ligado às oportunidades de emprego sazonal nas atividades de turismo e restauração, se bem que seja
evidente a dificuldade desta área em gerar emprego de forma sustentada,
sustentada por via da sua especialização
industrial e reduzida diversificação sectorial.
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Dados complementares apresentados no Quadro 32, sugerem a importância relativa das qualificações ao
nível do 3.º Ciclo do Ensino Básico (9.º ano) e do Ensino Secundário (12.º ano) no que se refere aos
desempregados residentes em Sines e Santiago do Cacém.
Quadro 32 – Desempregados inscritos nos Centros de Emprego do IEFP de acordo com o seu concelho ou
região de residência, segundo o respetivo nível de habilitação (julho de 2014)

Desemprego registado nos centros de emprego
Concelho / Região

Total

< 1.º
CEB

1.º CEB

2.º CEB

3.º CEB

Ensino

Ensino

Secund.

Superior

(n.º)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Sines

1.154

4,6

18,7

15,6

22,9

29,3

8,9

Santiago do Cacém

1.448

4,0

17,9

14,9

21,8

30,1

11,3

Sines + Santiago do Cacém

2.602

4,3

18,3

15,2

22,3

29,7

10,3

Alentejo

26.855

9,1

18,2

15,0

21,1

25,1

11,5

Continente

578.506

5,7

21,9

15,7

19,9

23,0

13,7

Fonte: IEFP – Estatísticas Mensais por Concelho (julho de 2014)

3.7.1.7.

Atividades portuárias, turismo e lazer

Uma das originalidades do projeto da área de Sines foi tentar conciliar aquilo que normalmente é difícil de
conciliar em termos de uso do solo: por um lado, o desenvolvimento de atividades portuárias e da
«indústria pesada»; por outro lado, a manutenção de espaços naturalizados de recreio e lazer e o
desenvolvimento do turismo.
De facto, não pondo em causa a mais-valia que constitui o porto de recreio de Sines (em operação desde
1995), aquilo que mais impressiona em toda esta área é o planeamento cuidado que possibilitou
preservar, a norte, a costa de Santo André e, a sul, a frente de cerca de 8 km de praias que
que se estendem
desde São Torpes até Porto Covo.
Covo Inserida em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina, esta frente de praias é muito procurada por banhistas especialmente durante os meses de
verão. Não se conhecem dados concretos sobre o volume de procura pelas praias entre São Torpes e Sines
mas estima-se que possa atingir, nos fins de semana mais concorridos do verão, os 10 mil utentes. Tratase do volume máximo (instantâneo) em termos de população flutuante, estimado pela soma das seguintes
componentes para o caso particular do concelho de Sines:
•

N.º de camas em estabelecimentos turísticos: 618, de acordo com o Anuário Regional 2012
do INE;
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•

Ocupação média dos alojamentos sazonais: 7.180 pessoas, que corresponde ao produto
(aproximado) entre o número de alojamentos sazonais ou secundários existentes no
Concelho (2.761) e a dimensão média das famílias portuguesas (2,6 pessoas), de acordo
com os Censos 2011 do INE;

•

Capacidade dos parques de campismo (São Torpes, Porto Covo e Costa do Vizir), que se
estima ser próxima dos 2.000 a 2.500 utilizadores.

Em particular, as praias entre São Torpes e Porto Covo são muito procuradas, inclusive na época baixa do
turismo de «sol e mar», pelos praticantes de surf,
surf bodyboard, kitesurf e outros desportos de ondas, o que
motivou o surgimento de algumas atividades económicas na forma de escolas, surf camps e lojas de
artigos de apoio a essas modalidades de desporto e lazer, bem como a própria animação das atividades
locais de comércio, restauração e outras como o Parque de Campismo de São Torpes. Em particular, a
equipa identificou, em visita ao local no dia 7 de março de 2014, três escolas de surf: a Kalux Surf Shop,
instalada imediatamente a sul dos molhes da central termoelétrica desde 2008; um pouco mais a sul, a
Escola de Surf do Litoral Alentejano, em atividade desde 1998; e já no setor sul da praia de São Torpes,
numa zona que tem sido sujeita a maior erosão desde que o molhe leste foi prolongado até aos 1.500 m, a
Escola de Surf Costa Azul (Costa Azul Surf, 2014).
De facto, na Praia de São Torpes existem, atualmente, oito ondas apropriadas para a prática de surf (e de
outros desportos recreativos) por iniciados e praticantes mais avançados, a saber (de norte para sul) [cf.
também (Bicudo, 2011)]:
•

Apocalipse, localizada a norte dos molhes da central termoelétrica, e já afetada pela 2.ª fase
expansão do molhe de proteção do TXXI (em 400 m até perfazer o comprimento atual de
1.500 m), de acordo com a informação recolhida junto das escolas de surf;

•

Esquerda do Molhe, já localizada a sul dos ditos molhes;

•

Direita da Ribeira;

•

Pedra Amarela;

•

Rocha Preta;

•

Pico Loco: onda localizada em frente à Escola de Surf Costa Azul, no setor sul da praia de
São Torpes que, de acordo com os representantes dessa escola (e como foi possível verificar
no terreno), tem sido sujeita a crescente erosão sedimentar, especialmente desde que o
molhe leste foi prolongado até aos 1.500 m;

•

Esquerda do Morto; e

•

Direitona.

É, ainda, de registar o desaparecimento da onda Kirra, que estava localizada a norte da onda Apocalipse
(cf. figura seguinte), já por efeito do último prolongamento do molhe leste.
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Fonte: Bicudo (2011) e visita ao terreno (7 de março de 2014)

Figura 75 – Ondas surfáveis na praia de São Torpes, com indicação da onda Kirra que deixou de ser
surfável após o último prolongamento do molhe leste (em 400 m)

Não se tratando propriamente de ondas de «classe mundial», as ondas de São Torpes são muito
apreciadas pelos praticantes locais, regionais e mesmo oriundos de Espanha e de outros países, atraídos
pelo Sudoeste Alentejano que é um destino de surf conhecido internacionalmente. Uma das
particularidades de São Torpes é a sua água comparativamente mais quente, por via da proximidade à
descarga de arrefecimento da central termoelétrica (através dos referidos molhes), o que favorece a
utilização da praia durante todo o ano.
Na medida em que podem estar em causa rendimentos e postos de trabalho numa zona de elevado
desemprego e limitadas oportunidades de desenvolvimento económico, o eventual impacto das obras
marítimas previstas no âmbito do projeto em avaliação nas condições de mar e, por essa via, na prática
regular do surf e de outros desportos de ondas deverá ser convenientemente ponderado e acautelado.
Tal não significa que se deva sobrevalorizar a importância dessas atividades de lazer na economia, como
tantas vezes é feito. De facto, a produção de riqueza de uma região (ou país) depende, fundamentalmente,
da mobilização do fator trabalho, normalmente medido em horas de trabalho (ou de não ócio), bem como
dos processos de acumulação de capital físico e de conhecimento que afetam a produtividade desse fator.
Aliás, no longo prazo, o crescimento do PIB per capita depende, essencialmente, da velocidade com que a
economia é capaz de acumular conhecimento e inovação (Romer, 1996, Cap. 1), e não propriamente das
horas que a sociedade dedica ao lazer.
Adicionalmente, o surf, tal como a generalidade das atividades de evasão e ar livre, é praticado em locais
públicos e de acesso livre, o que lhe retira interesse do ponto de vista estritamente económico por
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assentar na utilização de bens sem possibilidade de exclusão nem rivais no consumo, ou seja, de bens
públicos. Por ser também uma atividade não essencial, deverá ser particularmente elástica no rendimento
disponível das famílias, pelo que tenderá a apresentar um comportamento pro-cíclico, ou seja, de
crescimento nas fases de recuperação da economia, e de contração nas recessões.
Apesar da cavada recessão que Portugal enfrenta desde 2011, o surf tem conhecido um assinalável
desenvolvimento nos últimos anos, tendo-se tornado uma modalidade muito popular para o qual
contribuem eventos e acontecimentos de alcance internacional. Não é, contudo, muito claro em que
medida esse desenvolvimento contribui, por exemplo, para o desenvolvimento das fileiras do vestuário e
do calçado desportivo em Portugal, ou para o aumento das taxas de ocupação das unidades hoteleiras.
Em particular, não é evidente uma maior procura turística pela zona de Sines e Santiago do Cacém nos
últimos anos (medida através do número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros), ao contrário do
que se observa para o Alentejo Litoral e, de forma um pouco mais ténue, para o Alentejo em geral. De
facto, como sugerem o quadro e o gráfico seguintes, a procura por esta zona tem oscilado entre as 105 mil
e as 145 mil dormidas por ano desde 2007, com um valor médio anual próximo das 120 mil dormidas, que
corresponde a sensivelmente 10% das dormidas que se têm vindo a registar no Alentejo.
Quadro 33 – Evolução do n.º de dormidas em estabelecimentos hoteleiros (2007-2012)

Território

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Concelho de Sines

63.839

73.643

60.191

61.315

79.966

63.289

Concelho Santiago Cacém

51.372

54.170

46.318

50.199

63.457

47.917

Sines + Santiago Cacém

115.211

127.813

106.509

111.514

143.423

111.206

NUTS III Alentejo Litoral

250.739

239.287

277.538

307.195

376.595

370.033

NUTS III Baixo Alentejo

177.921

178.741

172.589

179.060

167.212

142.039

NUTS II Alentejo

1.098.569

1.085.673

1.104.315

1.172.558

1.243.652

1.142.145

Fonte: INE – Anuários Regionais do Alentejo
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Fonte: INE – Anuários Regionais do Alentejo

Figura 76 – Evolução do n.º de dormidas em estabelecimentos hoteleiros (Base 2007 = 100)

3.7.1.8.

Pesca e aquicultura

Em Sines localiza-se o único porto de pesca do Alentejo que, também de acordo com o Anuário Regional
do INE, acolhia, no final de 2012, uma comunidade piscatória de 671 pescadores (4,5% do total nacional) e
164 embarcações com motor (2,4%). Nesse ano, as capturas registadas na lota de Sines ascenderam a
quase nove mil toneladas (5,9% do total nacional) referentes sobretudo a peixes marinhos (8,3 mil
toneladas), com destaque para a sardinha e cavala. Trata-se de espécies com valor comercial moderado,
pelo que o peso relativo de Sines no total nacional é menos expressivo (4,6%) face ao volume capturado.
Ainda assim, o valor das capturas ascendeu a cerca de 13 milhões de euros em 2012.
Em Portugal, a aquicultura
aquicultura é uma atividade que tem conhecido uma interessante expansão nos últimos
anos, sendo já responsável por uma produção superior a 9 mil toneladas com um valor comercial próximo
dos 60 milhões de euros, de acordo com os últimos dados disponíveis (2011) na mesma fonte. Trata-se de
uma atividade desenvolvida sobretudo no Algarve por via das condições excecionais existentes (Ria
Formosa) mas que, no Alentejo, tem evoluído de forma muito favorável. Os dados relativos a 2011 apontam
para uma produção total de 234 toneladas, das quais apenas 74 toneladas (32%) foram em regime
extensivo (em Portugal, a produção extensiva representa 43,5% do total), com um valor comercial de cerca
de 1,1 milhões de euros.
Uma das produções aquícolas a operar no Alentejo localiza-se nas proximidades do terminal de carvão,
numa zona protegida pelo respetivo molhe. Trata-se do único exemplo instalado no Continente de cultivo

200

Ad_t13060/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)

do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

inshore em jaulas que, daquela forma, ficam protegidas da agitação marítima e tempestades (Cluster do
Mar, 2014). A produção, em regime intensivo, de robalo (Dicentrarchus labrax), dourada (Sparus aurata) e
corvina (Argyrossomus regius) está a cargo da empresa Aquamar, S.A. recorrendo, para o efeito, a oito
jaulas flutuantes flexíveis [cf. também (Cabo de Sines, 2010)]. De acordo com informações prestadas por
essa empresa, a produção em cruzeiro deverá ser próxima das 900 toneladas/ano mas esse limiar não foi,
ainda, alcançado. Por isso, o número de postos de trabalho, atualmente apenas quatro não contando com
a direção e pessoal administrativo, poderá vir a aumentar nos próximos anos.

3.7.1.9.

Evolução da situação de referência na ausência do projeto

De entre os aspetos de natureza socioeconómica que podem condicionar a evolução da situação de
referência e, destacam-se os seguintes:
•

Concentração muito recente da atividade dos carriers de contentores, com a formação de
mega-alianças como a «P3 Network» (Maersk Line, MCS e CMA CGM), que deverá concentrar
mais de 40% do tráfego entre a Ásia, a América e a Europa e que já revelou interesse em
operar no TXXI (seguindo a experiência da associada MCS, já presente em Sines);

•

Generalização dos grandes porta-contentores das classes Super Post Panamax, New
Panamax e Post New Panamax/Triple E, com calado entre os 14,5 e os 16 m, comprimento
entre 300 e 400 m e com 17 a 23 fiadas de contentores;

•

Concentração do tráfego nos grandes hubs do Mediterrâneo (Algeciras, Malta, Gioia Tauro,
Piraeus, Ambarli, Tânger Med) que movimentam mais de um milhão de TEU por ano;

•

Eventual aumento da competitividade do Porto de Sines face a Algeciras e Tânger Med no
que concerne às rotas marítimas que unem os continentes americano e europeu, cuja
importância deverá aumentar com a conclusão do projeto de expansão do Canal do Panamá,
previsivelmente em 2015;

•

Crescimento da carga de contentores movimentada em Portugal e em Sines, na sequência da
previsível retoma da economia nacional e europeia nos próximos anos;

•

Manutenção da (elevada) importância relativa do tráfego de transhipment no TXXI, com
reduzido valor acrescentado para a economia nacional e para o Alentejo em particular, e
maior risco operacional face à afirmação de portos concorrentes como Tânger Med;

•

Concretização da ligação ferroviária Évora-Caia/Badajoz no horizonte de 2020, potenciando
o alargamento do hinterland do Porto de Sines a Espanha e o eventual aumento da carga
contentorizada com origem (ou destino) nesse país;
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•

Permanência de uma deficiente articulação com Beja (que a plena concretização da A26
poderia colmatar), impedindo a consolidação de um corredor de desenvolvimento em
direção ao Baixo Alentejo;

•

Permanência de uma certa falta de «massa crítica» na área de Sines em termos
populacionais e de atividades económicas, com excessiva dependência face à fileira dos
hidrocarbonetos;

•

Progressivo envelhecimento da população com a erosão da base da pirâmide demográfica,
especialmente no concelho de Sines também por via de saldos migratórios muito
desfavoráveis, parcialmente compensados pela capacidade que Santiago do Cacém tem
demonstrado, desde 2001, em atrair população oriunda de outros territórios;

•

Persistência, quer no Alentejo, quer na área de Sines, de elevados níveis de desemprego
face aos padrões nacionais já de si elevados;

•

Desenvolvimento da prática do surf e de outras atividades de evasão ao longo do litoral, em
particular em São Torpes, mormente a afetação ou mesmo o desaparecimento de algumas
ondas surfáveis por efeito do prolongamento do molhe leste (em 400 m) associado à 2.ª fase
de expansão do TXXI;

•

Estabilização da procura turística pela zona de Sines e Santiago do Cacém em torno das 120
mil dormidas por ano, mas com crescente pressão estival sobre o litoral entre São Torpes e
Porto Covo para efeito de utilização balnear e de recreio e lazer;

•

Permanência de uma importante comunidade de quase 700 pescadores no único porto de
pesca do Alentejo e de uma atividade aquícola com algum significado também a nível
regional.
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3.7.2.

Avaliação de impactes ambientais

3.7.2.1.

Fase de construção

Desde a década de 1970 que a área de Sines tem sido palco de importantes investimentos, envolvendo a
construção de diversas infraestruturas marítimo-portuárias, energéticas, industriais, rodoviárias, técnicas
(redes) e de suporte urbano, entre outras. Não obstante este esforço contínuo de construção, certamente
mais intenso em determinados períodos face a outros, a Área de Sines permanece com níveis muito
elevados de desemprego tal como a região em que se insere (Alentejo).
Para além da natureza do tecido produtivo de toda esta área, tendencialmente pouco criador de emprego
por via da sua dependência face a atividades do tipo capital intensivo (com destaque para a «indústria
pesada»), a maior parte dos investimentos que se têm vindo a realizar em Sines envolvem mão de obra
especializada, por vezes contratada em outras regiões. Aliás, Sines e Santiago formam, como se disse na
caraterização da situação de referência, uma bacia de emprego pequena e pouco diversificada que nem
sempre permite colmatar todas as necessidades de mão de obra requeridas por empreitadas complexas
como é o caso das que estarão envolvidas na concretização da 3.ª e 4.ª fases de expansão do TXXI.
Não obstante, os volumes de mão de obra a envolver nestes trabalhos – diretamente através do
empreiteiro adjudicatário da obra (a selecionar através de concurso público internacional) e indiretamente
através dos seus subempreiteiros – são bastante elevados, especialmente na 4.ª fase de expansão com
uma média mensal de 358 trabalhadores nas várias frentes de obra (molhe, cais e terrapleno) e podendo
alcançar, em pico, quase 470 ativos ocupados (cf. quadro seguinte).
Quadro 34 – Mão de obra a mobilizar na fase de construção (valores mensais)

Expansão do
TXXI

3.ª Fase

4.ª Fase

Obra

Mão de obra (valores mensais)
Mínimo

Mediana

Média

Máximo

Molhe

41

132

138

200

Cais e terrapleno

39

169

192

218

Total

41

280

326

418

Molhe

51

165

173

249

Cais e terrapleno

25

179

217

218

Total

25

326

358

467

Fonte: APS e PSA Sines (com cálculos próprios)

Mesmo no caso da 3.ª fase, estarão envolvidos 326 ativos em média, podendo alcançar os 418
trabalhadores nos meses de trabalho mais intenso, envolvendo técnicos especializados, encarregados,
pessoal de apoio em terra e no mar e operários.
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Desta forma, considera-se que os efeitos positivos diretos e indiretos em termos de criação de emprego na
fase de construção serão significativos se bem que temporários. Para esse grau de significância contribui,
desde logo, a situação de referência caracterizada por uma elevada incidência de desemprego aos níveis
regional e sub-regional. Apesar de não ser possível, nesta fase, aferir qual será o local preferencial de
contratação da mão de obra por depender da estrutura corporativa e opções de gestão de cada
empreiteiro (a selecionar, como se disse, com base em concurso público internacional), nas empreitadas
anteriores e em curso (2.ª fase), a maior parte da mão de obra tem sido de nacionalidade portuguesa com
uma expressiva proporção de trabalhadores oriundos desta sub-região – de acordo com esclarecimentos
prestados pela APS.
Assim, é de esperar que os efeitos em termos de criação de emprego na fase de construção sejam
significativos também em termos locais, com o prolongamento, por mais alguns anos (até 2017-2018, no
caso da 3.ª fase de expansão, e por mais três anos a partir de 2020, no caso da 4.ª fase), dos efeitos
temporários de criação de emprego e de animação da atividade económica local associados à 2.ª fase de
expansão. Adicionalmente, o facto de estarem em causa necessidades de mão de obra superiores em
cerca de 25% face às requeridas pelos trabalhos da 2.ª fase também contribui para a significância desses
impactes temporários.
Naturalmente que uma antecipação das obras da 4.ª fase de expansão do TXXI, como se propõe a seguir,
tornaria ainda mais significativos esses efeitos associados à fase de construção. De facto, não apenas as
necessidades de mão de obra relativas a esta fase são superiores (em 10%) às da 3.ª fase, como a
antecipação da 4.ª fase favoreceria a concentração temporal de oportunidades de trabalho, em particular
para os cerca de 2.600 desempregados residentes nos concelhos de Sines e Santiago do Cacém.

3.7.2.2.

Fase de exploração

A 3.ª fase de expansão do TXXI possibilitará posicionar Sines, no contexto dos portos de transhipment do
Mediterrâneo, muito acima da fasquia crítica de um milhão de TEU/ano fruto de uma frente acostável que
totalizará cerca de 1.350 m, logo capaz de acomodar simultaneamente três porta-contentores de última
geração de 18.000 TEU com 400 m de comprimento cada. Desta forma, Sines acompanhará as tendências
mais recentes de concentração do tráfego de longo curso de contentores nos grandes hubs do
Mediterrâneo, podendo vir a movimentar até 2,7 milhões de TEU no horizonte de 2017-2018 (Jornal de
Negócios, 2014b).
Para além de acomodar o elevado crescimento da carga movimentada (aferida em TEU) que se observou
entre 2012 e 2013 (+68,3%), a 3.ª fase de expansão do TXXI equiparará Sines à carga movimentada por
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Tânger Med em 2013, estimada em 2,5 milhões de TEU (Cargo News, 2013), mas ainda muito longe dos
volumes movimentados em Algeciras, Malta ou Gioia Tauro (Drewry Maritime Research, 2014a). Aliás, é
expectável que Sines permaneça numa posição claramente subalterna face a Tânger Med, por via das
obras de expansão em curso e previstas para esse porto marroquino (dois novos terminais), que pretende
rivalizar com Algeciras em termos de carga movimentada de contentores no arco do Mediterrâneo.
De facto, Tânger tem, atualmente, dois terminais em operação com fundos de 18 m e um comprimento
total de 1.612 m de cais acostável (800 m + 812 m), com uma capacidade anual próxima de três milhões de
TEU (Port Overview Africa, 2014). Essa é a capacidade associada ao TXXI com a concretização da 4.ª fase
de expansão,
expansão com uma frente de cais ligeiramente superior (1.800 m) que, no caso da 3.ª fase, ficar-se-á
pelos referidos 1.350 m, correspondendo a menos um ponto de acostagem face aos quatro atualmente
disponibilizados por Tânger Med I e II. Ora, com a expansão programada para este último porto (terminais
III e IV), Sines permanecerá numa posição menos competitiva em termos de capacidade instalada, mesmo
com a concretização da totalidade dos investimentos ora em avaliação de impacte ambiental.
XXI, mas também a proposta 4.ª
É, pois, fundamental concretizar, não apenas a 3.ª fase de expansão do TTXXI,
fase,
fase de modo a se conseguir equiparar Sines com a capacidade atualmente instalada em Tânger Med que
já lhe permite ombrear com os principais portos de transhipment do Mediterrâneo (Drewry Maritime
Research, 2014a); tal tornaria o terminal português ainda mais atrativo para a anunciada «P3 Network»
entre os armadores Maersk Line, MSC e CMA CGM que já manifestou interesse em operar em Sines (Jornal
de Negócios, 2014a) seguindo a experiência da MSC.
É importante notar que esta concentração que se observa ao nível dos principais carriers pode vir a ser
nefasta para terminais de média dimensão como é o caso de Sines, reduzindo-lhe o poder negocial face ao
crescente poder de monopsónio dos principais operadores. Por isso, o aumento de capacidade
operacional é fundamental para que o TXXI se possa assumir com um player relevante num mercado
(transhipment) que se afigura crescentemente distorcido do ponto de vista concorrencial, havendo, aliás,
rumores de que pode vir a ser alvo de intervenção por parte da Comissão Europeia no sentido de evitar as
aparentes práticas de cartelização (Drewry Maritime Research, 2014b).
Caso a 4.ª fase venha a ser antecipada até 2020, consideram-se muito significativos os impactes positivos,
diretos, prováveis e permanentes associados ao projeto ora em avaliação no que concerne a um melhor
posicionamento de Sines nos hubs do Mediterrâneo;
Mediterrâneo esses efeitos deverão ser de grau significativo caso
se concretize apenas a 3.ª fase de expansão no mesmo horizonte temporal (como está previsto em sede
do projeto em avaliação), dado que o TXXI permaneceria com uma capacidade inferior à de Tânger Med na
atualidade, podendo, também, defraudar as expectativas já manifestadas pela aliança P3 que se vislumbra
como o maior operador de contentores a nível mundial.
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Para essa avaliação de significância contribuem cumulativamente os seguintes aspetos:
•

A expansão prevista, desde logo na 3.ª fase, colocará Sines claramente acima da fasquia de
um milhão de TEU de carga movimentada por ano, que é o limiar mínimo para que o TXXI
possa ser considerado um player importante no contexto dos portos de transhipment do
Mediterrâneo (Drewry Maritime Research, 2014a);

•

Com a regularização dos fundos a -17 m (ZH), também prevista desde logo na 3.ª fase, o TXXI
passa a estar em condições de receber, em simultâneo, três dos maiores porta-contentores
da atualidade (ULCS de 18.000 TEU, 400 metros de comprimento e cerca de 16 m de calado),
que efetuam as rotas do Suez e do Mar Negro, incluindo os navios Triple E da Maersk Line
que é, recorde-se, um dos três carriers que integram a «P3 Network» com interesse
manifestado em operar em Sines;

•

Sines tem uma importante vantagem face aos seus concorrentes mais diretos do
Mediterrâneo, que é um melhor posicionamento nas rotas de contentores do Panamá, cujo
canal passará a ser atravessado, previsivelmente já em 2015, pelos navios Post Panamax e
New Panamax com capacidade até 12.500 TEU (em 20 fiadas de contentores) e 366 m de
comprimento, 49 m de largura e 15,2 m de calado.

Mais incerto é o efeito em termos de dinamização do setor exportador nacional ou numa melhor
integração de Sines com um hinterland que, desejavelmente, se deveria prolongar até à Extremadura do
Reino de Espanha. Os impactes positivos do projeto ora em avaliação dependem muito dos efeitos
sinergéticos com a ligação ferroviária entre Évora e Caia/Badajoz cuja concretização parece, agora, mais
verosímil no horizonte de 2020 dadas as opções assumidas no Programa Estratégico de Transportes e
Infraestruturas PETI3+ (Governo de Portugal, 2014). No entanto, consideram-se pouco significativos os
prováveis efeitos positivos das obras de expansão do TXXI neste âmbito dada a previsível evolução da
situação existente, ou seja, a manutenção (ou mesmo o aprofundamento) da componente de transhipment
na carga movimentada neste terminal, com reduzido valor acrescentado para a economia nacional e da
região do Alentejo em particular.
Não obstante, prevê-se a criação de 600 postos de trabalho adicionais repartidos em partes
partes iguais pelas
pórtico, elevando, assim, o número total de
3.ª e 4.ª fases (300 + 300) à razão de 75 postos por pórtico
trabalhadores esperado com a conclusão da 2.ª fase (837) para cerca de 1.100 na 3.ª fase e 1.400 no
horizonte de 2020-22. Trata-se de um impacte muito significativo positivo, direto, provável e permanente
por via dos elevados níveis de desemprego que se registam na sub-região da Área de Sines. De facto, a
criação destes novos postos de trabalho constituirá uma oportunidade única para colocar uma
significativa parte dos quase 1.200 desempregados residentes no concelho de Sines, ou dos cerca de
2.600 que residem na respetiva área.
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A 3.ª fase de expansão do TXXI envolve o prolongamento do molhe leste em 500 m, face aos 1.500 m
atuais. Com a concretização da 4.ª fase, haverá lugar a um prolongamento em +500 m, passando o molhe
de proteção ao TXXI a totalizar 2.500 m de comprimento. De acordo com o apurado pela equipa junto dos
representantes das três escolas de surf que operam na praia de São Torpes (Escola de Surf Litoral
Alentejano, Kalux Surf Shop e Escola de Surf Costa Azul) em visita realizada ao terreno no dia 7 de março
de 2014, o último prolongamento operado no molhe leste (em 400 m e com uma inflexão de 25°),
provocou o desaparecimento de uma das nove ondas surfáveis nessa praia, a onda Kirra localizada a norte
dos molhes da central termoelétrica, bem como a alteração da onda Apocalipse igualmente localizada
nessa zona de São Torpes. Entretanto, no troço sul da praia tem-se observado uma menor deposição de
sedimentos desde então, havendo reporte da alteração da onda Pico Loco, localizada em frente à Escola
de Surf Costa Azul, na sequência do último prolongamento do molhe.
É, pois, com bastante apreensão que as escolas de surf que operam nesta zona encaram um novo
prolongamento do molhe leste. Em particular, é esperado o desaparecimento da onda Apocalipse (em
paralelo com o observado no caso da onda Kirra, localizada um pouco mais a norte) bem como a afetação
das ondas Esquerda do Molhe e Pico Loco, neste último caso por via da crescente falta de fundos
arenosos. No entanto, é provável que se acentue a acreção de sedimentos no troço da Praia de São Torpes
imediatamente a sul dos molhes da central termoelétrica, com condições mais favoráveis para a prática do
surf e de outros desportos de ondas, nomeadamente, no inverno.
Em suma, das oito ondas atualmente surfáveis em São Torpes (excluindo a Kirra, entretanto
desaparecida), uma deverá desaparecer ou ficar seriamente alterada desde logo com a concretização da
3.ª fase de expansão do molhe (Apocalipse), outras duas deverão ser afetadas negativamente se bem que
por razões diferentes (Esquerda do Molhe e Pico Loco), não estando posta de parte a possibilidade de
melhoria de algumas ondas localizadas no troço sul da praia (como a Direita da Ribeira ou a Pedra
Amarela) por via da deposição de sedimentos que aí se tem observado nos últimos anos.
De acordo com os referidos contactos, uma das escolas de surf (Costa Azul) está a ponderar encerrar na
medida em que tem sido muito afetada, quer pela erosão no troço sul de São Torpes, quer pelas
(consequentes) condições menos favoráveis para a prática do surf que a onda Pico Loco tem apresentado
desde que o molhe leste foi prolongado para os atuais 1.500 m. Desta forma, podem estar em causa três
postos de trabalho (monitores) se bem que sazonais, dado que esta escola funciona apenas na época
balnear. Apesar de se desconhecer o volume de negócios anual desta escola, deverá orçar em vários
milhares de euros.
Já as outras duas escolas (Litoral Alentejano e Kalux), por estarem abertas todo o ano, não estão a
ponderar fechar, até porque as condições de mar podem ficar mais favoráveis no inverno por via de uma
maior proteção face a tempestades. No entanto, na primavera-verão («época alta» em termos de

Ad_t13060/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)

do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

207

faturação), é provável que tenham de deslocar as suas atividades formativas para outros locais mais
afastados das respetivas instalações permanentes, o que pode exigir investimento adicional para além de
custos operacionais acrescidos (por exemplo, de transporte) e de uma provável redução de procura
(número de formandos). A perda de dois ou três postos de trabalho (monitores) não é um cenário
inverosímil, podendo os efeitos ser aqui de maior magnitude, dado que estas duas escolas funcionam ao
longo do ano.
Em suma, para além dos efeitos «puros» relacionados com a recreação e lazer, cuja valorização económica
é difícil e discutível, poderá estar em causa a sustentabilidade de algumas atividades económicas, mais
precisamente de escolas de surf, tendo sido recolhidas evidências no terreno que apontam para a perda
provável de cinco a seis postos de trabalho, se bem que de natureza sazonal na maior parte dos casos.
São igualmente expectáveis quebras de faturação dessas atividades, se bem que de difícil quantificação,
quer por proteção de dados (algumas escolas optaram por não revelar o seu volume de negócios), quer
pelas incertezas associadas aos efeitos do prolongamento do molhe nas condições para a prática de
desportos de ondas, quer ainda pela dificuldade em estimar a subsequente perda de formandos. Em todo
o caso, deverão estar em causa perdas na casa das dezenas de milhares de euros, nomeadamente porque
uma das escolas de surf deverá, em princípio, encerrar.
Desta forma, consideram-se muito significativos os efeitos permanentes para a prática de surf e de outros
desportos de ondas em São Torpes que decorrerão, com elevada probabilidade, da concretização do
projeto em avaliação – especialmente da sua 4.ª Fase – que são amplificados pela falta de oportunidades
de desenvolvimento que caracteriza toda esta região. Esses impactes são cumulativos com os efeitos
negativos indiretos em outras atividades complementares de comércio (incluindo o comércio de artigos de
surf), de restauração e de alojamento específico (surf camps e Parque de Campismo de São Torpes).
De um modo geral, não se preveem impactes assinaláveis nos demais banhistas que usufruem das praias
entre São Torpes e Porto Covo nem na comunidade piscatória de Sines decorrentes da exploração das
novas infraestruturas portuárias.
Mesmo no que se refere à aquicultura a operar nas proximidades do terminal de carvão, a respetiva
deslocalização para a zona protegida pelo molhe leste não deverá originar impactes significativos. De
facto, trata-se de uma atividade sem grande expressão económica, ainda longe da respetiva produção em
cruzeiro e que é desenvolvida em jaulas flutuantes flexíveis que são mais fáceis de deslocalizar face às
jaulas submersíveis rígidas. Por outro lado, as jaulas flutuantes são sempre sujeitas a substituição regular
das redes (Cluster do Mar, 2014) pelo que, caso a deslocalização seja articulada com essa operação
regular de manutenção, não estará em causa a perda de produção aquícola. Adicionalmente, a aquicultura
poderá vir a compensar esse custo de deslocalização com melhores condições de abrigo decorrentes do
prolongamento do molhe leste em avaliação, permitindo-lhe alcançar a almejada capacidade de produção
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em cruzeiro (ainda aquém das 900 toneladas/ano) com eventual criação de postos de trabalho adicionais.
Em suma, todos estes efeitos deverão contrabalançar-se entre si, originando impactes globalmente
neutros.
Também não são esperados impactes significativos em termos de acréscimo de tráfego de veículos
pesados e ferroviário
ferroviário de mercadorias.
mercadorias De facto, as previsões da PSA Sines no horizonte de 2016 apontam
para o crescimento essencialmente do tráfego de transhipment e não tanto das exportações e importações
de mercadorias (cf. Figura 1). A médio/longo prazo é provável que esses tráfegos possam aumentar, se
bem que no caso ferroviário dependa de outros projetos de investimento (ligação a Elvas-Caia), pelo que
os impactes não decorrerão diretamente do projeto ora em avaliação. Mesmo no caso rodoviário, o
eventual acréscimo de tráfego dependerá mais da dinâmica económica e de desenvolvimento urbano que
se possa vir a consolidar no Alentejo, e não tanto da maior capacidade instalada em termos de
movimentação de contentores que o projeto em avaliação assegurará.

3.7.2.3.

Fase de desativação

A desativação de infraestruturas como aquelas em avaliação é um cenário algo inverosímil do ponto de
vista económico por estarem em causa custos afundados, sendo normalmente mais caro proceder ao
respetivo desmonte do que deixar as infraestruturas sem operação no terreno – um pouco como acontece
com as linhas férreas e com outras infraestruturas de transporte que envolvem importantes investimentos
iniciais em capital físico.
Não obstante, num eventual cenário de desativação, os efeitos positivos deveriam ser pouco
significativos, quer pela necessidade em internalizar os citados custos afundados, quer pelo reduzido
impacte esperado em termos de criação de emprego e animação das atividades económicas locais que se
associaram aos trabalhos de construção (cf. acima), notando que a desativação envolveria tarefas de
natureza similar.
Muito significativos seriam, certamente, os efeitos negativos em termos de perdas, eventualmente
permanentes, de várias centenas de postos de trabalho, num contexto local, como se disse,
particularmente fustigado pelo desemprego e com poucas oportunidades de criação de (auto) emprego.
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4. Medidas de mitigação
4.1. Introdução
No seguimento da avaliação de impactes ambientais efetuada pretende-se neste capítulo identificar as
medidas ambientais que deverão ser adotadas de forma a minimizar ou compensar os impactes
ambientais negativos e potenciar os impactes ambientais positivos do projeto.
Estas medidas têm como principal objetivo implementar o projeto da forma o mais otimizada possível em
termos ambientais, salvaguardando os interesses das populações e do meio biofísico, atenuando ou
anulando potenciais impactes negativos significativos, que possam condicionar o projeto ou ter como
consequência uma afetação severa sobre qualquer descritor ambiental considerado neste estudo.
Ao longo do presente capítulo são feitas análises e considerações de ordem diversa, distinguindo-se nos
textos dois tipos de recomendações:
•

As medidas de mitigação propostas pelo EIA – medidas que constituem ações concretas a
implementar, quer em fase prévia ao início da fase de construção, quer durante a construção e
exploração do projeto, podendo ser da responsabilidade do projetista, do promotor ou do
empreiteiro, de modo a potenciar ou garantir a sua sustentabilidade ambiental;

•

Recomendações de caráter geral sobre as boas práticas ambientais de gestão de projetos e
sobre a estratégia que se entende deverá ser seguida para promover o desenvolvimento
sustentável do projeto em análise; estas considerações não constituem ações concretas a
implementar, traduzindo-se antes em textos de enquadramento que sustentam o
desenvolvimento das medidas propostas.

Neste sentido, e de forma a ser possível distinguir as medidas mitigadoras dos textos de enquadramento,
optou-se por diferenciar graficamente as medidas de mitigação, apresentando-as sob a forma de marcas
numeradas, de acordo com o descritor a que se referem, no seguinte formato:
Código_Descritor. Texto da medida de mitigação.
Nos pontos seguintes são assim apresentadas as medidas ambientais a adotar. No ponto 4.2 são
apresentadas as medidas de mitigação de caráter geral, ou seja, que se aplicam a mais que um descritor,
sendo por isso consideradas de âmbito transversal.
A proposta de medidas mitigadoras de impactes negativos para a fase de desativação, para além de se
basear em pressupostos altamente incertos, iria também revestir-se de erros pela incapacidade natural, à
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data, de conceber a realidade de um futuro tão distante, sendo portanto bastante provável que o trabalho
a desenvolver nesse sentido se tornasse obsoleto e desnecessário aquando da necessidade de o colocar
em prática. Assim, julga-se que a única proposta razoável que se poderá efetuar numa situação como esta
é a de que, aquando da desativação do projeto, seja elaborado um Plano para que esta seja realizada de
forma a salvaguardar, de forma sustentada, todos os aspetos ambientais passíveis de afetação.
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4.2. Medidas gerais
As medidas aqui apresentadas resultam das várias sensibilidades sectoriais consideradas ao longo do EIA,
tendo em conta que uma mesma medida pode ser vantajosa para um conjunto alargado de descritores.
São medidas relacionadas sobretudo com as atividades construtivas, nomeadamente com a instalação e
gestão do(s) estaleiro(s), atividades da obra, circulação de veículos e outras medidas, pelo que foram
agrupadas segundo a atividade a que se destinam. Estas medidas destinam-se assim a ser integradas na
gestão ambiental da empreitada de construção, de modo a garantir a sua efetiva aplicação.
Na definição das medidas gerais, bem como nas medidas específica por descritor, foi tido em devida conta
o documento “medidas de minimização gerais da fase de construção”8 da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), nomeadamente as medidas aplicáveis ao presente projeto (assinaladas com o código APA
e aditadas – texto em itálico – sempre que pertinente).

A. Fase de preparação prévia à execução das obras
APA1. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza,
a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à
população, designadamente a afetação das acessibilidades.
APA2.
APA2 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações.
APA3. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às
medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos
trabalhos.
Atendendo ao facto de se tratar da expansão de um projeto existente e ao atual grau de pressão antrópica
sobre o local substitui-se a medida APA4 por uma medida específica na secção 4.10.
Dadas as características da obra e o facto de a área estar enquadrada em meio terrestre por uma paisagem
artificializada e com caraterísticas portuárias e industriais, considera-se não se justificar a medida APA5.
APA5

8

Disponível no portal da APA (http://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/MedidasdeMinimizacaoGerais.pdf)
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APA6. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos
os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na
fase da execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de
concurso da empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra,
desde que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes
do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de minimização
identificadas, de acordo com o planeamento previsto.

B. Fase de execução da obra
Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Os locais para a instalação dos estaleiros já foram selecionados (ao lado da plataforma do feixe
ferroviário, no aterro aí existente, no caso da obra do cais e terraplenos e na pedreira de Monte Chãos, no
caso do molhe), mantêm os das anteriores obras de expansão do Porto e cumprem de uma forma geral os
requisitos da medida APA7,
APA7 pelo que a mesma é substituída por medida específica na secção 4.12.
APA8. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de
forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.

Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos; Escavações e Movimentação de terras
Tendo em conta que a área a intervencionar se encontra enquadrada em meio terrestre por uma paisagem
artificializada e com caraterísticas portuárias e industriais e que os materiais de empréstimo a movimentar
se limitarão a inertes provenientes da Pedreira de Monte Chãos e da própria regularização dos fundos do
Porto, considera-se não se justificar a implementação das medidas APA9 a APA11.
APA11
Considerando a avaliação de impactes realizada no contexto do património arquitetónico e arqueológico,
as medidas propostas neste contexto limitam-se ao potencial património subaquático, pelo que as
medidas APA12 e APA13 são substituídas pelas medidas específicas propostas na secção 4.14.
Não haverá lugar as escavações e aterros de solos, apenas a regularização dos fundos, cujo material
resultante será totalmente reutilizado na obra, em meio aquático; outros materiais de empréstimo
necessários provirão da pedreira de Monte Chãos, junto à área portuária, licenciada e propriedade da APS,
pelo que se considera que a implementação das medidas APA14 a APA22 também não se justifica.
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Construção e Reabilitação de Acessos
APA23. (…) Caso seja necessário proceder (…) ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem
ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que
posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. Esta medida foi adaptada uma vez que o acesso local é feito
através de vias públicas ou interiores à área portuária.
APA24. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública,
tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações.
APA25. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos
ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.
APA26. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização.
APA27. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra.

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
APA28. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a
levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto
a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas).
APA29. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
APA30. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
APA31. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o
menor ruído possível.
APA32. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica
nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
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APA33. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas,
dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à
emissão de ruído.
APA34. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se
restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
As medidas APA35 e APA36 não se aplicam na medida em que os locais de estacionamento e as vias
internas do local das obras, junto ao Terminal XXI já são pavimentados.
APA37. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e
ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a
produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.
APA38. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos
rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e
procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados.
A medida APA39 não se aplica uma vez que não estão previstos edifícios no projeto, nem a instalação de
equipamentos particularmente ruidosos de forma permanente.

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
APA40. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos
suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a
Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos
destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.
APA41. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas
margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.
APA42. São proibidas queimas a céu aberto.

216

Ad_t13060/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)

do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

APA43.
APA43. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a
separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.
APA44. Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), os
resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados.
APA45. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.
APA46. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais,
com base nas guias de acompanhamento de resíduos.
APA47. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de
acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques
ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.
APA48. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser
drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma
a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os
solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.
APA49. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento
e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.

C. Fase final da execução das obras
APA50. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem
dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre
outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do
início dos trabalhos.
APA51. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como
os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.
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APA52. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.
APA53. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam
ter sido afetados pelas obras de construção.
APA54. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada – através
da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de infiltração,
com a descompactação e arejamento dos solos.
A medida APA55 não se aplica uma vez que os materiais de empréstimo provirão de pedreira já licenciada
para o efeito.

4.3. Clima e meteorologia
No que respeita ao enquadramento dos efeitos do projeto sobre o clima e meteorologia, não se apresenta
qualquer medida de mitigação ambiental específica, dada a baixa relevância dos impactes identificados.
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4.4. Hidrodinâmica e regime sedimentar
Neste contexto foram considerados potencialmente significativos os seguintes impactes na fase de
exploração decorrentes de alterações ao clima de agitação local e à dinâmica sedimentar, sobretudo após
a expansão correspondente à Fase 4 de prolongamento do molhe:
•

Impactes positivos no que respeita à proteção das estruturas existentes na zona costeira,
em particular na zona mais próxima das estruturas da EDP, e às condições de uso balnear na
praia de São Torpes em resultado da redução, em média, da altura da ondulação incidente;

•

Impactes positivos para a estabilidade da praia de São Torpes ao longo do ano, em
particular do troço Norte, em resultado da redução, em termos médios, da energia
disponível para transportar sedimentos da zona sul para a zona a norte da praia. Esta
redução da energia minimizará a significativa variabilidade sazonal que se assiste
atualmente, sobretudo na proximidade das estruturas da EDP. A longo prazo é expectável
que a redução da dinâmica sedimentar na zona norte da praia contribua para melhorar as
condições fisiográficas da praia a sul, onde atualmente se observam alguns fenómenos
erosivos;

•

Impactes negativos para a prática do surf na zona próxima das estruturas da EDP por
diminuição da altura média das ondas, embora exista algum grau de incerteza sobre a
significância deste impacte, uma vez que é de difícil avaliação outros aspetos que também
contribuem para a qualidade das ondas, como a respetiva direção e filtragem em termos de
períodos.

Neste âmbito, e de forma a confirmar as teses equacionadas na avaliação de impactes no que respeita às
alterações do clima de agitação e da dinâmica sedimentar local, em particular na Fase 4, o programa de
monitorização proposto na secção 5.1 para a hidrodinâmica e regime sedimentar considera:
•

O desenvolvimento de estudos mais aprofundados para um conhecimento mais detalhado
das características da batimetria na zona mais próxima da costa e dos modos de transporte
locais;

•

A implementação de um programa de monitorização da dinâmica costeira e das condições
de transporte sedimentar locais durante a fase de exploração para a avaliação da real
magnitude dos impactes identificados;

não sendo propostas medidas de minimização específicas neste contexto até à aferição do significado dos
impactes identificados.
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4.5. Geologia, geomorfologia e hidrogeologia
De forma a acompanhar a alteração das condições fisiográficas da praia de São Torpes, a sul do Terminal
de Contentores, recomendarecomenda-se que o programa de monitorização a implementar no âmbito da evolução da
dinâmica costeira e de avaliação das condições hidrodinâmicas locais inclua um acompanhamento das
variações morfodinâmicas desta praia.

4.6. Recursos hídricos superficiais
Tendo em conta o baixo significado dos impactes sobre os recursos hídricos superficiais identificados para
as fases de construção e de exploração do projeto, não se propõem medidas ambientais específicas.

4.7. Qualidade da água e sedimentos
4.7.1.

Fase de construção

Para preservação da qualidade da água do Porto de Sines é necessária a correta condução das águas
pluviais e a contenção e tratamento específico dos resíduos que possam surgir durante a fase de
construção. Estes resíduos podem ser oriundos de compostos químicos provenientes da maquinaria
utilizada para a construção. Para mitigar os impactes causados sobre a qualidade da água, é necessária
uma sincronização das medidas de controlo com o desenvolvimento da fase de construção. Os materiais
sólidos e outros resíduos oriundos da construção podem ser redirecionados para aterros sanitários.

4.7.2.

Fase de exploração

A qualidade da água pode ser preservada durante a exploração do Porto de Sines, através da contenção e
tratamento de efluentes e outros contaminantes químicos oriundos da operação do porto. Através do
tratamento adequado de efluentes pode-se reduzir a carga de nutrientes e materiais orgânicos nas águas
locais, reduzindo assim potenciais problemas de contaminação das águas. No caso de operações de
carga-descarga de graneis sólidos e líquidos, o risco de vazamento destes produtos para as águas
superficiais, pode ser eliminado através da utilização de sistemas fechados de transporte.
transporte
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4.8. Qualidade do Ar
4.8.1.

Fase de construção

Os impactes sobre a qualidade do ar identificados para a fase de construção resultam fundamentalmente
da emissão de gases de combustão, do levantamento, dispersão ou emissão de partículas suspensas e da
potenciação acrescida da formação de ozono troposférico.
Com a adoção das medidas propostas na secção 4.2 dirigidas à minimização das emissões gasosas e da
ressuspensão de poeiras, a magnitude dos impactes identificados tenderá a ser reduzida, assegurando
uma significância reduzida. No entanto, é expetável que persistam impactes ambientais residuais sobre a
qualidade do ar, uma vez que não é possível a eliminação total das emissões de gases de combustão e
partículas suspensas por efeito da circulação de veículos e máquinas e da movimentação de terras e
outros materiais pulverulentos. No entanto, estes impactes residuais serão pouco significativos.

4.8.2.

Fase de exploração

Os impactes considerados na fase de exploração sobre a qualidade do ar resultam principalmente das
emissões de gases de combustão resultantes do funcionamento de navios, veículos e equipamentos
associados às atividades portuárias. Algumas práticas de gestão de atividade portuária e atividades
associadas, em particular idling e hoteling (definidos na seção 4.7. – Caracterização do ambiente afetado
pelo projeto – Qualidade do ar – do Relatório Síntese – Volume I – do EIA) representam potenciais de
minimização relevantes no que se refere às emissões de gases de combustão. De um ponto de vista mais
geral, define-se o seguinte conjunto de medidas de gestão tendo em vista a minimização de impactes
sobre a qualidade do ar na fase de exploração:
Qar1. Regulamentação e monitorização de emissões de navios acostados no terminal.
Qar2. Sempre que possível, considerar equipamentos de gestão portuária e veículos que funcionem com
recurso a fontes de energia alternativa
alternativas, como por exemplo gás natural, propano, ou energia elétrica.
Qar3. Ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos
na gestão do terminal com ênfase na eficiência energética e boas práticas de gestão e manutenção de
equipamentos e máquinas.
Qar4. Promover a instalação e uso de sistemas de fornecimento portport-side de energia elétrica aos navios
acostados,
acostados de forma a reduzir a emissão de poluentes atmosféricos em geral e na zona do terminal em
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particular, protegendo os trabalhadores do espaço e os habitantes da localidade. Alternativamente,
promover o estabelecimento de protocolo de fornecimento diferenciado com a empresa de fornecimento
de energia tendo em vista a disponibilização central de energia elétrica no cais, possivelmente prevendo
um sistema de incentivo à preparação de navios para a sua utilização;
Qar5. Promover a instalação e uso de sistemas de fornecimento energia elétrica e climatização a
condutores de veículos terrestres de serviço ao porto, limitando a necessidade de ter os motores em
funcionamento em tempos de espera. Estes sistemas devem ser complementados com um esquema
eficiente de gestão de serviços portuários,
portuários otimizando a distribuição de necessidades ativas de veículos e
tempos de espera através da organização de filas e sistemas de cargas e descargas que façam com que
apenas os veículos efetivamente em atividade estejam com o motor ligado;
Qar6. Manutenção e revisão periódica adequada de todas as máquinas e veículos afetos à atividade do
terminal, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das
emissões gasosas.
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4.9. Ambiente Sonoro
4.9.1.

Fase de construção

Em complemento às medidas gerais de boas práticas de construção propostas na secção 4.2, é possível
apontar outras medidas cautelares para a redução dos impactes negativos devidos ao ruído e
cumprimento da legislação em vigor:
AS1. O ruído global de funcionamento de veículos pesados de acesso
acesso à obra não deve exceder em mais de
5 dB(A) os valores fixados no respetivo livrete, em acordo com o n.º 1 do artigo 22.º do Regulamento Geral
do Ruído (RGR), devendo para tal existir manutenção adequada dos veículos.
AS2. Devem ser evitadas a todo o custo situações de aceleração/desaceleração excessivas e deslocações
desnecessárias à pedreira de Monte Chãos em particular, assim como sinais sonoros desnecessários,
sobretudo quando os veículos se encontrem próximos ou dentro de localidades. Para este fim, a
sinalização temporária de trânsito associada aos trabalhos deve incluir limitação de velocidades máximas
a 30 km/h e do uso de sinais sonoros.
Dada a relevância turística da região onde a área de intervenção se localiza, as precauções descritas para
a circulação de veículos e equipamentos de obra devem ser particularmente reforçadas nos meses de
verão.
Com a adoção destas medidas e das medidas aplicáveis previstas no RGR (e de proteção dos
trabalhadores contra o ruído), considera-se que a significância dos impactes negativos da fase de
construção poderá ser reduzida de forma assinalável.

4.9.2.

Fase de exploração

Com o aumento de afluência e atividade portuária resultante do aumento de capacidade do TXXI, a
seguinte medida deve ser aplicada de forma a salvaguardar o ambiente sonoro local:
AS3. A circulação de veículos pesados de transporte de mercadorias deve ser condicionada de forma a
evitar a todo o custo situações de aceleração/desaceleração excessivas e sinais sonoros desnecessários,
sobretudo quando os veículos se encontrem próximos de zonas habitacionais e de lazer, em particular
durante os meses de verão. Para tal, deve existir nos acessos ao terminal sinalização de trânsito que limite
a velocidade máxima a 30 km/h e o uso de sinais sonoros.
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4.10. Ecologia
As medidas propostas neste âmbito têm como principal objetivo atenuar ou anular potenciais impactos
negativos significativos e potenciar os impactos positivos.
As medidas e recomendações são dirigidas à fase de construção e à fase de operação.

4.10.1. Fase de construção
Considerando os impactos previstos sobre a componente ecológica e a biodiversidade na fase de
construção, apresenta-se, nesta secção, uma medida que deverá ser considerada numa fase prévia à
construção, para além das medidas gerais propostas na secção 4.2, com o objetivo de salvaguardar os
valores presentes no meio biofísico.
Eco1. Planear as intervenções da fase de construção de modo a que sejam efetuadas num período de
tempo contínuo evitando as interrupções longas e reinícios, garantindo-se assim que a perturbação da
fauna fica limitada ao mínimo período temporal possível.

4.10.2. Fase de exploração
Recomenda-se que os navios efetuem uma substituição das águas de lastro provenientes do porto de
partida por água oceânica em oceano aberto; este procedimento de descarga da água original longe da
costa diminui a probabilidade de as regiões portuárias e costeiras serem diretamente afetadas por larvas e
propágulos de espécies exóticas costeiras.
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4.11. Paisagem
4.11.1. Fase de construção
Dadas as características da obra e o facto de a área estar enquadrada em meio terrestre por uma
paisagem artificializada e com características portuárias e industriais, para além das medidas
mencionadas na secção do EIA referente às medidas gerais, recomenda-se apenas que, tanto quando
possível, sejam reduzidos os períodos de operação de maquinaria associada à obra, de modo a reduzir
impactes visuais temporários.

4.11.2. Fase de exploração
Relativamente à fase de exploração, para além da manutenção regular das estruturas construídas para
que não se degradem e contribuam desse modo para a redução da qualidade da paisagem, propõe-se que
(medida Pai1.)
Pai1. seja desenvolvido e implementado um plano de integração paisagística que tenha como
objetivo a integração visual do projeto a partir dos locais de maior acessibilidade, nomeadamente das
principais vias envolventes, de modo a que o mesmo seja menos visualizado (em particular os pórticos).
Refira-se, a este nível, que a previsão de plantação de vegetação (arbórea e/ou arbustiva alta) ao longo
das vias em muitos casos será suficiente para atenuar os efeitos visuais negativos do projeto.
No Desenho A6 (Anexo A.XI) identificam-se as áreas onde se propõe que sejam estudadas e
implementadas ações de integração paisagística, considerando-se que no troço para sul da zona da
central termoelétrica apenas se deverão implementar ações de forma mais pontual, uma vez que a inibição
da visualização do projeto terá também associada a inibição da visualização da restante paisagem
costeira.
No que se refere ao estudo cromático solicitado pela Comissão de Acompanhamento, refira-se que as
estruturas do molhe e do cais/plataforma/terrapleno serão constituídas por materiais de acabamento de
cor cinza, que constitui uma cor neutra, e que darão continuidade em termos cromáticos às estruturas já
existentes. Quanto às restantes estruturas, de acordo com informação da APS, as entidades
concessionárias têm marcas e apresentações internacionais, que pretendem manter, como seja o verdeescuro nos pórticos e em termos cromáticos são utilizados o branco e o azul nos edifícios. A APS como
entidade licenciadora não tem intervindo face a serem cores enquadradas na paisagem envolvente –
pinhal/eucaliptal.
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4.12. Uso do solo e ordenamento do território
Propõe-se apenas a seguinte medida, a aplicar na fase de construção da obra:
Ord1.
Ord1 Na área de estaleiro localizada entre linhas férreas, devem ser respeitadas as seguintes proibições
resultantes do regime jurídico dos bens do domínio público ferroviário:
•

Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais a distância inferior a 10 m;

•

Se a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de terras ou árvores for superior
a 10 m, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da altura dos elementos com o
limite dos 10 m;

•

Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 m da linha férrea;

•

Se a profundidade das escavações ultrapassar os 5 m de profundidade, a distância a
salvaguardar deve ser igual à soma da profundidade com o limite dos 5 m;

•

Se a linha férrea estiver assente em aterro, não se pode fazer escavações senão a uma
distância equivalente a uma vez e meia a altura do aterro;

•

Utilizar elementos luminosos ou refletores que, pela sua cor, natureza ou intensidade,
possam prejudicar ou dificultar a observação da sinalização ferroviária ou da própria via ou
ainda assemelhar-se a esta de tal forma que possam produzir perigo para a circulação
ferroviária;

•

Exercer nas proximidades da linha férrea qualquer atividade que possa, por outra forma,
provocar perturbações à circulação, nomeadamente realizar quaisquer atividades que
provoquem fumos, gases tóxicos ou que impliquem perigo de incêndio ou explosão;

•

Proceder ao represamento de águas dos sistemas de drenagem do caminho de ferro e, bem
assim, depositar nesses mesmos sistemas lixos ou outros materiais ou para eles encaminhar
águas pluviais, de esgoto e residuais e ainda descarregar neles quaisquer outras matérias.
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4.13. Socioeconomia
4.13.1. Fase de construção
Tendo em vista potenciar os impactes positivos identificados para a fase de construção, recomenda-se a
implementação das seguintes medidas:
SE1. Recorrer sempre que possível a mão de obra local,
local favorecendo a colocação de desempregados
residentes nos concelhos de Sines, Santiago do Cacém ou mesmo Odemira, através do estabelecimento de
um protocolo com o Centro de Emprego e Formação Profissional do Alentejo Litoral e do IEFP;
SE2. Adquirir produtos e serviços junto de empresas instaladas em Sines e Santiago do Cacém,
Cacém no sentido
de fixar o valor acrescentado gerado pelo projeto na área de Sines (e no Alentejo Litoral de um modo
geral).

4.13.2. Fase de exploração
Os impactes positivos associados à concretização do projeto podem ser potenciados em várias frentes,
mediante a concretização das seguintes medidas:
SE3. Ponderar a antecipação da 4.ª fase de modo a estar concluída no horizonte de 2020,
2020 aproveitando o
interesse manifestado pela «P3 Network» em operar em Sines bem como o novo pacote de Fundos
Comunitários (2014-2020), e visando assegurar uma capacidade operacional próxima da existente e
perspetivada para Tânger Med com a maior brevidade possível;
SE4. Favorecer a colocação de desempregados residentes nos concelhos Sines e Santiago do Cacém no
âmbito dos anunciados 600 postos de trabalhos adicionais a criar no TXXI (300 na 3.ª fase e outros 300 na
4.ª fase), de modo a assegurar uma redução sustentada dos elevados níveis de desemprego observados;
SE5. Prever um mecanismo compensatório para as três escolas de surf instaladas na praia de São Torpes
(Escola
Azul), cujos contornos deverão
(Escola de Surf Litoral Alentejano, Kalux Surf Shop e Escola de Surf Costa Azul)
ser definidos após as primeiras conclusões da monitorização proposta relativamente à efetiva significância
dos impactes do prolongamento do molhe na prática do surf;
SE6. Facilitar o processo de deslocalização das gaiolas flutuantes da aquicultura existente,
existente fornecendo o
apoio logístico necessário no momento adequado, de modo a fazer coincidir essa deslocalização com
períodos de manutenção das gaiolas (substituição de redes) e/ou após a recolha da respetiva produção
aquícola.
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4.14. Património arquitetónico e arqueológico
4.14.1. Fase prévia à execução de obra
De acordo com a implantação prevista no estudo prévio da 4.ª fase de expansão do cais e terraplenos, as
plataformas associadas à 4.ª fase de expansão do TXXI incidirão sobre uma linha de costa não
antropizada, e que vem no alinhamento do paleoestuário de São Torpes. A importância do paleoestuário
de São Torpes deve-se à possibilidade de ocorrência de vestígios de época pré-histórica, pelo que se
devem adotar as medidas propostas seguidamente.
Medida de caráter geral:
Pat1. A área do paleoestuário deverá ser interdita a atividades de ancoradouro e as manobras das
embarcações maiores.
Medidas de caráter específico:
Pat2.
Pat2. Toda a zona afetada pela terraplanagem da 4ª. fase deverá ser alvo de prospeção visual integral
antes do projeto de execução.
Pat3. A equipa de arqueologia responsável terá de ter obrigatoriamente valência náutica.

4.14.2. Fase de construção
Atendendo que os dados que foram disponibilizados pela geofísica não permitem garantir o despiste de
testemunhos do património cultural subaquático com dimensões inferiores a 10 metros, e ao histórico de
descobertas de peças de artilharia nas zonas da baía de Sines e de São Torpes, recomenda-se um
programa de acompanhamento arqueológico definido nas medidas abaixo, apresentadas com o objetivo
de salvaguardar eventuais ocorrências patrimoniais.
Medidas de caráter específico:
Pat4. Acompanhamento arqueológico do processo de regularização dos fundos marinhos;
Pat5. A equipa de arqueologia terá de ter valência náutica;
Pat6. O arqueólogo responsável terá de ter no mínimo cinco anos de experiência comprovada.
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4.15. Riscos ambientais associados ao projeto
Tal como descrito na seção respetiva do Relatório Síntese do EIA, a relevância dos riscos ambientais
associados ao projeto pode ser adequadamente minimizada através da aplicação de boas práticas de
gestão portuária e da logística associada. Neste contexto, inclui-se o cumprimento das disposições
vertidas no Plano de Emergência do Porto de Sines e na Política de Qualidade, Ambiente e Segurança da
APS, dando cumprimento ao previsto no Plano Municipal de Emergência, no Plano de Emergência Externo
e no Plano Mar Limpo. Descrevem-se em seguida algumas medidas específicas propostas neste contexto,
em adição às medidas gerais mencionadas na secção 4.2.

4.15.1. Fase de construção
R1. Nas oficinas e zonas específicas dos estaleiros devem ser implantadas barreiras superficiais que
impossibilitem o derramamento de óleos, graxas e combustíveis. Estas também devem ter o equipamento
apropriado para tratamento e armazenamento do óleo usado.
R2. O empreiteiro deverá estabelecer e implementar normas rigorosas e guias de instrução claros para o
devido armazenamento e localização de materiais considerados perigosos. Este deverá cumprir as normas
e procedimentos industriais vigentes em Portugal de gestão e armazenamento de materiais perigosos.

4.15.2. Fase de exploração
R3. Todas as áreas de armazenamento de combustíveis e de outras substâncias químicas, devem ser
devidamente sinalizadas e construídas em bacias de retenção para reter possíveis derrames. Toda a área
deve ser impermeabilizada antes da instalação dos reservatórios.
R4.
R4. Os resíduos de óleos e lubrificantes, limpeza ou manutenção dos equipamentos e de veículos
automotores, deverão ser recolhidos para tanques sendo o posterior esvaziamento efetuado sob
monitorização e para um destino apropriado.
R5. Todas as pessoas que lidam com o manuseamento de substâncias perigosas têm de ter o
equipamento e formação adequados.
R6. O esquema de organização logística do terminal e respetivas regras de movimentação deve ser devida
e claramente transmitido a todos os trabalhadores envolvidos nas operações de estiva, manutenção e
logística portuária, permitindo minimizar a probabilidade da ocorrência de acidentes.
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5. Programa de monitorização
Esta seção apresenta a descrição dos programas de monitorização propostos para as fases de construção
e exploração, dando cumprimento ao disposto pelo enquadramento atualizado dos processos de
avaliação de impactes ambientais dado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, cujo Anexo V
fixa a estrutura e conteúdo mínimo dos Estudos de Impacte Ambiental.

5.1. Hidrodinâmica e regime sedimentar
5.1.1.

A. Introdução

No âmbito dos estudos efetuados pelo IH entre 2004 e 2012 (IH, 2004 e 2012) no Porto de Sines e zona
adjacente foi possível a aquisição de dados oceanográficos, topográficos, geofísicos, sedimentares, de
agitação marítima e de qualidade da água. Esta recolha de dados complementada com modelos numéricos
permitiu uma caracterização detalhada dos processos dominantes. A estratégia recomendada para este
programa de monitorização visa permitir dar continuidade temporal ao trabalho desenvolvido nos estudos
já referidos nas componentes que foram consideradas mais importantes do ponto de vista do impacte
ambiental.

5.1.2. Parâmetros a monitorizar; Locais e frequência das amostragens ou
registos; Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários
5.1.2.1.

Agitação marítima

Considerando as alterações preconizadas e os impactes previstos pela implementação do projeto,
recomenda-se a seguinte estratégia de monitorização, de forma a permitir a comparação de resultados e o
acompanhamento da evolução local:
•

Atual Boia ondógrafo:
ondógrafo manter em funcionamento a atual Boia ondógrafo do Porto de Sines,
de forma a permitir a medição regular dos principais parâmetros de agitação marítima, tais
como, altura, direção e período da ondulação. A manutenção da Boia ondógrafo nos moldes
atuais (e.g., aquisição automática com frequências de medição da ordem dos 10 minutos)
permite a monitorização de eventos de agitação que possam condicionar a evolução da linha
de costa;

Ad_t13060/ 02 Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)

do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

231

•

Outros locais de monitorização:
monitorização Após cada fase de expansão do molhe (e.g., 3.ª e 4.ª fase)
deve ser monitorizada a agitação marítima (e.g., altura, direção e período da ondulação)
numa situação de verão e de inverno em três locais distintos (Figura 77):
-

ADCP 1:
1 próximo da cabeça do molhe atual (Figura 77, posição semelhante ao local de
estudo escolhido pelo IH na monitorização efetuada em 2011 [IH, 2012]);

-

ADCP 2:
2 junto da praia de S. Torpes (Figura 77, posição semelhante ao local de estudo
escolhido pelo IH na monitorização efetuada em 2011 [IH, 2012]);

-

ADCP 3:
3 próximo da nova área confinada (Figura 77).

Figura 77 – Locais de monitorização propostos para o programa de monitorização
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5.1.2.2.

Evolução do perfil de praia e da linha de costa

A evolução do perfil de praia e da linha de costa requer uma monitorização detalhada ao longo da praia de
S. Torpes de forma a quantificar variabilidade intra-anual e interanual do transporte sedimentar. Deste
modo, sugere-se a seguinte estratégia de monitorização:
•

Medição de cotas topotopo-batimétricas em cerca de 10 perfis ao longo da praia:
praia Recomenda-se
que os perfis sejam medidos entre a base da duna primária e uma profundidade de cerca de
-5 m (ZH) após cada fase de expansão permitindo avaliar a evolução sedimentar relevante.
Quanto à frequência de amostragem recomenda-se uma amostragem sazonal com medições
entre 2 a 4 vezes ao ano por um período de dois anos. Caso ao fim deste período os dados
obtidos não permitam uma caracterização clara da evolução do perfil de praia e da linha de
costa o período de monitorização deverá ser estendido por mais dois anos;

•

Levantamentos batimétricos o mais próximo possível da costa:
costa Sugere-se que os perfis de
praia sejam complementados com levantamentos batimétricos a ser efetuados antes e após
cada fase de expansão. Uma vez que os levantamentos junto à costa são extremamente
condicionados pelas condições de agitação marítima e pelos meios utilizados para o
levantamento, recomenda-se a sua coordenação com as medições das cotas topobatimétricas;

5.1.3.

Análise de resultados

Aconselha-se enquadrar com modelação matemática os dados obtidos nos levantamentos batimétricos e
nos perfis de praia, de forma a prever as tendências principais de transporte que possam modificar quer a
Praia de São Torpes quer a captação de água da Central da EDP.
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5.1.4. Medidas a adotar na sequência dos resultados do programa de
monitorização; periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios
para a decisão sobre a revisão do programa de monitorização
Os relatórios de monitorização deverão ser elaborados anualmente durante dois anos após cada fase de
expansão e deverão conter: os pontos de amostragem efetuados, a metodologia, as condições de
amostragem, os resultados obtidos e a sua discussão.
Em cada relatório poderão ser indicadas medidas adicionais a adotar face às situações detetadas.
Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar devem manter-se
constantes de modo a permitir a comparação de resultados, com a salvaguarda da inclusão de quaisquer
novos elementos determinados pela evolução da situação.
A revisão do programa de monitorização poderá obedecer aos seguintes critérios, sem prejuízo de outros
que se revelem pertinentes no decurso da monitorização:
•

Ausência de impactes ou, pelo contrário, deteção de impactes significativos na
morfodinâmica da praia de S. Torpes, podendo rever-se a localização dos perfis e/ou a
periodicidade de amostragem no final do primeiro ano de monitorização.
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5.2. Qualidade da água e sedimentos; ecologia
5.2.1.

A. Introdução

O plano de monitorização de ambientes marinhos existente, integrado no sistema de gestão do Porto de
Sines e levado a cabo pelo Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora, acompanha a
evolução do ambiente marinho, abordando aspetos como qualidade de água, imposex em Nassarius
reticulatus, mexilhão (Mytilus galloprovincialis), comunidades biológicas em três tipos de substratos
(substrato duro subtidal e intertidal e substrato móvel) e qualidade de sedimentos, apresentando
historicamente uma frequência aproximadamente trienal.
O programa de monitorização da qualidade da água no Porto de Sines que tem vindo a ser efetuado até à
data é um programa bastante completo, uma vez que se foca em diversas componentes do meio marinho,
na componente da coluna de água e bentónica.
Considerando as alterações preconizadas e os impactos previstos pela implementação do projeto,
recomenda-se a manutenção dos programas de monitorização,
monitorização nos mesmos moldes (descritos nos pontos
seguintes), de forma a permitir a comparação de resultados e o acompanhamento da evolução local,
nomeadamente no que se refere a:
•

•

Qualidade de água:
água
-

Temperatura;

-

Salinidade;

-

pH;

-

Transparência;

-

Saturação de oxigénio dissolvido;

-

Azoto amoniacal;

-

Óleos minerais;

-

Eschericia coli;

-

Estreptococos fecais.

Qualidade dos sedimentos:
sedimentos
-

Granulometria;

-

Carbono orgânico e inorgânico total;

-

Matéria orgânica;

-

Metais pesados;

-

Hidrocarbonetos totais;

-

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos;

-

Policlorobifenilos e pesticidas organoclorados.
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•

5.2.2.
5.2.2.1.

Comunidades bióticas:
bióticas
-

Monitorização das comunidades do substrato duro intertidal;

-

Monitorização das comunidades do substrato duro subtidal;

-

Monitorização das comunidades do substrato móvel subtidal.

Parâmetros a monitorizar
Qualidade de água

Recomenda-se que os parâmetros a monitorizar na coluna de água sejam os mesmos do plano de
monitorização de ambientes marinhos existente, integrado no sistema de gestão do Porto de Sines e
levado a cabo pelo Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora. Deste modo sugere-se a
monitorização da Temperatura,
Temperatura Salinidade,
Salinidade pH,
pH Transparência
Transparência,
cia Saturação de oxigénio dissolvido,
dissolvido Azoto
amoniacal,
amoniacal Óleos minerais,
minerais Eschericia coli e Estreptococos fecais.
fecais

5.2.2.2.

Qualidade dos sedimentos

Relativamente à qualidade dos sedimentos propõe-se que os parâmetros a monitorizar sejam os mesmos
do plano de monitorização existente, ou seja: Granulometria;
Granulometria Carbono orgânico e inorgânico total;
total Matéria
orgânica;
orgânica Metais pesados;
pesados Hidrocarbonetos totais;
totais Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e
Policlorobifenilos e pesticidas organoclorados.
organoclorados

5.2.2.3.

Comunidades bióticas

Relativamente à ecologia, os parâmetros a monitorizar devem permitir avaliar a perturbação exercida pelo
projeto (nas fases de construção e exploração) por via da análise da variação temporal e espacial.
Deste modo, devem ser recolhidos dados qualitativos (espécies ou taxa presentes) e quantitativos
(número de indivíduos ou densidade ou cobertura, conforme adequado). Estes dados destinam-se a ser
tratados estatisticamente de forma a obter valores de riqueza (número de taxa) e abundância (densidade
ou percentagem de cobertura). Estes valores devem depois ser analisados de forma a determinar a sua
variação espacial e variação temporal.
temporal
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5.2.3.

Locais e frequência das amostragens ou registos

5.2.3.1.

Qualidade de água

Para a monitorização da coluna de água indicam-se os mesmos locais
locais de amostragem do plano de
monitorização do Porto de Sines.
Sines Os locais de monitorização são os descritos nas secções “Qualidade da
Água e dos Sedimentos” do capítulo 4.6. do Relatório Síntese – Volume I – do EIA. Relativamente à
frequência de amostragem recomenda-se uma estratégia semelhante à efetuada, ou seja, sazonal (e.g., 4
campanhas/ano em estações distintas). A mesma estratégia e locais de amostragem permitem a
comparação dos dados anteriores com os que serão recolhidos no âmbito deste programa de
monitorização.
Adicionalmente aconselha-se a colocação de um sensor de temperatura à superfície com uma localização
próxima do proposto para o fundeamento do ADCP1 (Figura 77 – junto do molhe Leste) para aquisição de
dados automáticos e em tempo real. Relativamente à frequência de amostragem propõe-se a programação
do sensor para aquisição de dados de 10 em 10 minutos, garantindo pelo menos um ano de dados após
cada fase de expansão do Terminal. Recomenda-se ainda, a manutenção do sensor de temperatura da
Boia do ondógrafo nos moldes atuais (e.g., aquisição automática com frequências de medição da ordem
dos minutos). O proposto visa garantir uma compilação de dados representativa em termos temporais de
modo a permitir analisar tendências de longo prazo.

5.2.3.2.

Qualidade dos sedimentos

Recomenda-se que a qualidade dos sedimentos seja efetuada nos mesmos locais de amostragem do
plano de monitorização integrado no sistema de gestão do Porto de Sines.
Sines Os locais de monitorização são
os descritos nas secções “Qualidade da Água e dos Sedimentos” do capítulo 4.6. do Relatório Síntese –
Volume I – do EIA. Adicionalmente sugere-se que sejam incluídos dois locais de amostragem, para
monitorizar as novas áreas confinadas (e.g., áreas que passam a estar sobre influência direta das
infraestruturas a desenvolver, nomeadamente a zona de expansão do cais e do molhe Leste). Assim, tendo
em atenção a nova configuração do Porto, sugerem-se os seguintes locais de amostragem (Figura 77):
•

1 ponto no interior da nova área confinada que vai ser criada pelas alterações previstas;

•

1 ponto abaixo da extremidade do molhe Leste.
Leste

As estações sugeridas estão em posições semelhantes às estações de sedimentos S10 e S21 do plano de
monitorização efetuado pelo IH em 2011 (IH, 2012) descritas nas secções “Qualidade da Água e dos
Sedimentos” do capítulo 4.6. do Relatório Síntese – Volume I – do EIA. A mesma estratégia e locais de
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amostragem são sugeridas porque permitem comparar os dados anteriormente adquiridos com os obtidos
no âmbito deste programa de monitorização. Os novos pontos de monitorização são como que pontos de
“controlo” de modo a caracterizar as novas áreas confinadas e uma vez que se situam em locais
semelhantes aos da monitorização mais recente (IH, 2012) servem também como referência.
Relativamente à frequência de amostragem recomenda-se uma estratégia semelhante à efetuada no
âmbito do atual plano de monitorização, ou seja, pelo menos duas campanhas por ano.
ano

5.2.3.3.

Comunidades bióticas

Para a ecologia recomenda-se a amostragem de 10 locais por campanha,
campanha para cada um dos tipos de
comunidades bióticas a analisar (comunidades do substrato duro subtidal, intertidal e substrato móvel
subtidal), com a seguinte distribuição:
•

2 pontos em áreas confinadas existentes (selecionar do Quadro 45 do Relatório Síntese –
Volume I – do EIA: “Localização das áreas de amostragem das comunidades bentónicas
utilizadas nas campanhas desde 1997 a 2014”);

•

4 pontos no interior da nova área confinada que vai ser criada pelas alterações previstas
(zona do ponto TDE; conferir o mesmo Quadro 45 do Relatório Síntese do EIA);

•

2 pontos em áreas expostas existentes (selecionar do mesmo Quadro 45 do Relatório
Síntese do EIA);

•

2 pontos em áreas exteriores
exteriores (selecionar do Quadro 45 do Relatório Síntese do EIA), que
serão os “controlos”.

Em cada um dos 10 pontos devem ser recolhidos dados qualitativos e quantitativos (os indicados no ponto
anterior).
Relativamente à frequência de amostragem recomenda-se o aumento da atual frequência trienal para uma
frequência anual:
anual uma campanha por ano, garantindo que cada uma das comunidades biológicas
(comunidades do substrato duro subtidal, intertidal e substrato móvel subtidal) é amostrada em 10
pontos.
O aumento da frequência proposto visa garantir uma compilação de dados representativa em termos
temporais, isto é: a) uma recolha de dados relativos à situação atual (antes do início dos trabalhos da 3.ª
fase); b) três recolhas de dados durante cada uma das fases de construção (que se prevê que durem três
anos, cada uma); c) uma recolha de dados após finalização de cada uma das fases construtivas.
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Deste modo, a primeira campanha deve ser realizada antes do início das intervenções da 3.ª fase.

5.2.4.
5.2.4.1.

Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários
Qualidade de água

As técnicas e equipamentos a utilizar na monitorização da coluna de água são as descritas no plano de
monitorização existente (CIEMAR, 2004a e b; 2008a, b e c; 2012a b e c) na secção “Metodologia” do
Relatório Final Água. A utilização das mesmas técnicas e métodos permite garantir a comparabilidade dos
dados anteriores com os que serão recolhidos no âmbito deste programa de monitorização.
Para o sensor de temperatura, sugere-se a mesma técnica e equipamentos da utilizada no programa de
monitorização efetuado pelo IH (IH, 2004 e 2012).

5.2.4.2.

Qualidade dos sedimentos

Para a qualidade dos sedimentos, sugere-se a utilização das mesmas técnicas e métodos utilizados no
programa de monitorização já existente no Porto de Sines (CIEMAR, 2004a e b; 2008a, b e c; 2012a b e c)
descrita na secção “Metodologia” do Relatório Final Sedimento. À semelhança da qualidade da água,
sugere-se a mesma técnica para garantir comparações entre dados e programas de monitorização.

5.2.4.3.

Comunidades bióticas

Relativamente à ecologia, as técnicas e equipamentos a utilizar são os descritos nas secções
“Metodologia de amostragem” do capítulo 4.9.4.3 (Comunidades bentónicas) do Relatório Síntese –
Volume I – do EIA, para cada uma das três tipologias de comunidades bentónicas. A utilização das mesmas
técnicas e métodos permite garantir a comparabilidade dos dados anteriores com os que serão recolhidos
no âmbito deste programa de monitorização.
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5.2.5. Análise de resultados e medidas a adotar na sequência dos
resultados do programa de monitorização
5.2.5.1.

Qualidade de água

Os dados da qualidade da água deverão ser tratados da forma descrita na secção “Metodologia” do
Relatório Final Água do programa de monitorização do Porto de Sines (CIEMAR, 2004a e b; 2008a, b e c;
2012a b e c). Recomenda-se o mesmo tratamento de dados, de modo a garantir a comparabilidade dos
obtidos anteriormente com os recolhidos no âmbito deste programa de monitorização.
Para análise dos dados de temperatura obtidos em tempo real recomenda-se uma análise focada nas
tendências de longo prazo e na frequência de eventos extremos em termos absolutos e relativos (e.g.
diferença temperatura entre a Boia ondógrafo e o sensor a colocar junto ao molhe Leste).
Na ausência de perturbação os resultados esperados devem traduzir a variabilidade típica e conhecida de
cada um dos parâmetros de monitorização ambientais que têm vindo a ser analisados. Se, em algum
momento, os dados recolhidos apontarem para alteração a essa variabilidade, devem ser identificadas as
possíveis causas na tentativa de minimizar o impacte.

5.2.5.2.

Qualidade dos sedimentos

Os dados deverão ser tratados da forma descrita na secção “Metodologia” do Relatório Final Sedimento
do programa de monitorização já existente (CIEMAR, 2004a e b; 2008a, b e c; 2012a b e c). Recomenda-se
o mesmo tratamento de dados, de modo a garantir a comparabilidade dos obtidos anteriormente com os
recolhidos no âmbito deste programa de monitorização.
Os resultados esperados devem traduzir as variações temporais e espaciais já identificadas no âmbito do
atual programa de monitorização. Os pontos de “controlo” servem para averiguar possíveis situações de
perturbação extraordinárias que possam estar associadas à fase de expansão do molhe. Na existência de
alterações devem ser identificadas a possíveis causas de modo a minutar o impacte.
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5.2.5.3.

Comunidades bióticas

Relativamente à ecologia, os dados deverão ser tratados da forma descrita nas secções “Metodologia de
análise de dados” do capítulo 4.9.4.3 (Comunidades bentónicas) do Relatório Síntese – Volume I – do EIA,
para cada uma das três tipologias de comunidades bentónicas. O tratamento de dados deve ser realizado
da mesma forma, de modo a garantir a comparabilidade dos dados anteriores com os que serão recolhidos
no âmbito deste programa de monitorização.
De facto, as variações temporais e espaciais fornecem mais informação e de maior qualidade (em termos
de robustez e fiabilidade) do que os dados relativos a um determinado momento, que não permitem
avaliar com segurança o estado ecológico das comunidades biológicas por não indicar de forma
inequívoca a tendência da sua evolução (sucessão ecológica evolutiva ou regressiva).
Não havendo valores de referência expectáveis para esta situação, os resultados esperados devem
traduzir uma sucessão ecológica evolutiva ou relativamente estabilizada das comunidades biológicas
analisadas nos pontos não-controlo. Os dados recolhidos nos pontos controlo devem traduzir a ocorrência
de uma sucessão ecológica positiva, na ausência de situações de perturbação extraordinárias, não
previstas. Se, em algum momento, os dados recolhidos apontarem para uma inversão da sucessão
ecológica (situação de sucessão regressiva), devem ser identificadas as causas e, caso estas estejam
relacionadas com as intervenções no complexo portuário, deve ser ponderada a implementação de
medidas extraordinárias de minimização.

5.2.6.

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a

decisão sobre a revisão do programa de monitorização
Os relatórios de monitorização devem ser elaborados anualmente (na sequência das campanhas) e
deverão conter: os pontos de amostragem efetuados, a metodologia, as condições de amostragem, os
resultados obtidos e a sua discussão.
Em cada relatório poderão ser indicadas medidas adicionais a adotar face às situações detetadas.
No caso da fase de construção, o relatório final a produzir deverá compilar todos os resultados obtidos
durante este período e fazer uma avaliação global da situação verificada em termos de impacte ambiental
e eficácia das medidas minimizadoras adotadas.
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Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar devem manter-se
constantes de modo a permitir a comparação de resultados, com a salvaguarda da inclusão de quaisquer
novos elementos determinados pela evolução da situação.
A revisão do programa de monitorização poderá obedecer aos seguintes critérios, sem prejuízo de outros
que se revelem pertinentes no decurso da monitorização:
•

Deteção de impactes negativos significativos sobre a qualidade da água, a qualidade dos
sedimentos ou as comunidades biológicas bentónicas diretamente imputáveis à construção
ou funcionamento do complexo portuário, devendo neste caso agir-se no sentido de
aumentar o esforço de minimização e o esforço de amostragem.
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6. Avaliação global do projeto
6.1. Introdução
Na sequência da identificação e caracterização dos impactes ambientais por áreas temáticas e da
recomendação das respetivas medidas de minimização e potenciação realizada, respetivamente, nos
capítulos 5 e 6 do Relatório Síntese – Volume I – do EIA, o presente capítulo visa apresentar uma avaliação
global qualitativa dos impactes ambientais do projeto.
Tal avaliação é apresentada sob a forma de uma matriz de dupla entrada,
entrada relacionando as principais ações
de projeto com os descritores ambientais suscetíveis de serem afetados. O principal interesse deste
formato reside assim na possibilidade de apresentação simultânea da informação relativa a todas as
variáveis envolvidas, permitindo uma fácil leitura e cruzamento de dados.
Embora a matriz permita uma visualização rápida da avaliação global do projeto, a sua análise e
interpretação deverá ter em consideração que a mesma corresponde, por definição, a uma visão
simplificada dos impactes identificados, não dispensando portanto a consulta das análises detalhadas
apresentadas nos textos sectoriais.
A matriz apresentada no Quadro 35 compreende, no eixo vertical, as ações de projeto de maior relevo na
produção de impactes ambientais, divididas de acordo com a fase em que ocorrem (construção ou
exploração) e, no eixo horizontal, os diversos descritores ambientais. No essencial pretende-se
representar o sentido valorativo, o grau de significância e a duração do impacte.
SalientaSalienta-se que os resultados expostos
expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos
impactes identificadas,
identificadas correspondendo assim, grosso modo, aos impactes residuais. No entanto, deve
ressalvar-se que o procedimento de avaliação de impactes residuais envolve sempre alguma incerteza,
uma vez que é difícil precisar a eficácia de algumas medidas, dependente de múltiplos fatores que por sua
vez se podem revestir de grande variabilidade. Mesmo a resposta dos fatores ambientais para os quais se
previram possíveis alterações não é um processo linear, introduzindo assim um fator adicional de
complexidade. Tendo em conta estas limitações, matrizes como a que é apresentada no Quadro 35 devem
ser essencialmente encaradas a título indicativo, tendo em consideração que procuram apenas fazer o
balanço aproximado do projeto em termos de impactes residuais.
Na sequência da análise desenvolvida, as ações ou grupos de ações de projeto a incluir no eixo vertical da
matriz reportam-se às fases de construção e exploração, conforme descrito no capítulo 3 (Descrição do
projeto). Por se tratar de uma fase muito pouco definida, o que limita significativamente a avaliação de
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impactes, não foi considerada relevante a inclusão da fase de desativação do projeto na matriz, embora
tivesse sido avaliada ao longo do capítulo 5. Deste modo, foram consideradas as seguintes agregações:
•

Fase de construção
-

Instalação e operação do estaleiro e estruturas de apoio (compreende a instalação dos
estaleiros e a operação geral dos mesmos, nas localizações propostas, bem como a
exploração da área de empréstimo prevista – pedreira de Monte Chãos);

-

Regularização dos fundos (desmonte de rocha no leito contíguo e no canal de acesso
ao cais em expansão);

-

Construção das infraestruturas portuárias previstas (expansão do molhe, cais e
terraplenos).

•

Fase de exploração
-

Presença/funcionamento das novas infraestruturas portuárias (presença física das
estruturas, tráfego de navios associado e as operações de movimentação de
contentores);

-

Atividades de manutenção (inclui as ações de manutenção e reparação).

No eixo vertical são considerados os diversos descritores ambientais potencialmente afetados:
•

Clima e meteorologia;

•

Hidrodinâmica e regime sedimentar;

•

Geologia, geomorfologia e hidrogeologia;

•

Recursos hídricos superficiais;

•

Qualidade da água e sedimentos;

•

Qualidade do Ar;

•

Ambiente Sonoro;

•

Ecologia;

•

Paisagem;

•

Uso do Solo e Ordenamento do Território;

•

Socioeconomia;

•

Património Arquitetónico e Arqueológico.

As interações entre os dois eixos da matriz são representadas através das relações qualitativas previstas,
utilizando os seguintes critérios:
•
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Sentido valorativo
-

positivo (sinal +);

-

negativo (sinal – );
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•

•

Significância
-

nulo ou insignificante (0);

-

pouco significativo (1);

-

significativo (2);

-

muito significativo (3);

Duração
-

temporário (T);

-

permanente (P) (considerando-se permanente um impacte que ocorra no mínimo
durante toda a vida útil do projeto).

Os critérios de avaliação expostos acima consideram-se suficientes para permitir uma compreensão
genérica sobre a afetação da área de estudo por parte do projeto, tendo-se optado por não adicionar mais
informação à matriz, de modo a manter a sua leitura o mais simples possível. Novamente se remete para o
capítulo 5 para uma análise mais completa dos impactes identificados.
Recorreu-se a um esquema de cores de modo a permitir uma perceção mais imediata do quadro geral do
grau de significância dos impactes, utilizando-se os verdes para os positivos e os laranjas para os
negativos e aumentando a intensidade da cor com o significado.
No ponto 8.2. é analisada a matriz global de impactes residuais do projeto, realçando-se os principais
impactes, quer positivos, quer negativos, de modo a suportar o processo de tomada de decisão.
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6.2. Avaliação global
No presente ponto procede-se a uma avaliação global do projeto, para as fases de construção e
exploração. Assim, apresenta-se no Quadro seguinte a matriz síntese de impactes residuais.
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Quadro 35 – Matriz síntese dos impactes ambientais residuais do projeto

AÇÕES DE PROJETO POTENCIALMENTE GERADORAS DE IMPACTES
Fase de construção

Fase de exploração

DESCRITORES AMBIENTAIS
Instalação e operação do
estaleiro e estruturas de apoio

Regularização dos fundos

Clima e meteorologia

Construção das infraestruturas
portuárias previstas

Presença/funcionamento das
novas infraestruturas portuárias

Atividades de manutenção

-1T

Hidrodinâmica e regime sedimentar

0

0

Geologia, geomorfologia e hidrogeologia

0

Recursos hídricos superficiais
Qualidade da água a sedimentos

+2P

-1P

0

-1T

0

0

0

-1T

-1T

-2Pa+2P

0

-1a-2P

0
0

-1P

-1T

Qualidade do ar

-1T

-1P

0

Ambiente sonoro

-1T

-1T

-1T

Ecologia(2)

0

Paisagem

0a-1T

Uso do solo e ordenamento do território
Afetação das populações/atividades económicas/acessibilidades
Socioeconomia
Atividades económicas e emprego

-2Pa-3P
-1 T

-1a-2T

-1 a - 2 P

-1P

0

0

+2P

0

0

-2P

0

+2T

+3P

+1T

0(1)

Património arquitetónico e arqueológico

-1P

0

Notas:
(1) Com os dados atuais, uma vez que não se conhecem quaisquer vestígios na área de projeto;
(2) considerando apenas os impactes diretos identificados, dado que os impactes indiretos já se colocam atualmente, não são específicos do projeto em análise, apenas poderão ver aumentada a sua probabilidade de ocorrência pelo potencial acréscimo do tráfego
portuário;
Legenda:
Sentido valorativo

“+” – Positivo
“–“ – Negativo

Grau de significância

Código de cores

“0”

Nulo ou insignificante

“1”

Pouco significativo

–1

+1

“2”

Significativo

–2

+2

“3”

Muito significativo

–3

+3

0
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Duração

“T” – Temporário
“P” – Permanente
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6.2.1.

Fase de construção

Como se pode observar na matriz, a maioria dos impactes negativos identificados são potencialmente
pouco significativos e ocorrem sobretudo na fase de construção.
construção Resultam fundamentalmente das ações
de regularização dos fundos e da movimentação de maquinaria e equipamentos e, por isso, alguns
mantêm-se na fase de exploração, pelo acréscimo de tráfego (marítimo e terrestre) esperado no TXXI e os
subsequentes efeitos na qualidade do ambiente.
Estas ações provocam tipicamente impactes temporários diretos e indiretos no clima, na topo-hidrografia,
nos recursos hídricos superficiais, na qualidade da água, na qualidade do ar, no ambiente sonoro, os quais
foram todavia avaliados como pouco importantes após a aplicação das medidas de minimização
propostas. Assinala-se também um importante conjunto de impactes nulos ou insignificantes, por exemplo
na hidrodinâmica e regime sedimentar, no uso do solo e ordenamento do território, na afetação das
atividades económicas e acessibilidades e no património.
Para esta avaliação contribuiu o facto de o projeto se desenvolver numa área portuária e industrial, algo
afastada da zona residencial de Sines e onde os fundos são maioritariamente rochosos.
Foram no entanto nesta fase identificados alguns impactes negativos tendencialmente mais significativos
na paisagem, devido à extensão das áreas a intervir para a construção do cais, terraplenos e molhe, que
levarão à afetação do nível estrutural/funcional da paisagem e a impactes visuais resultantes da forma
como serão visualizadas as obras a partir da envolvente. Apesar da forte pressão antrópica sobre o local, a
proximidade a zonas sensíveis fez com que também a perda de habitat bentónico associada à
regularização dos fundos e à expansão do cais e molhe e o efeito de perturbação sobre a fauna associado
às ações construtivas em meio aquático tivessem sido considerados impactes muito significativos a
significativos e, no primeiro caso, permanentes, sobre a ecologia.
Por outro lado, registar-se-ão alguns impactes positivos significativos desde logo na fase de construção,
na geomorfologia (pelo aproveitamento, na empreitada, do material resultante da regularização do fundo)
e na socioeconomia, pelos efeitos positivos de criação de emprego, de forma direta ou indireta, num
contexto de elevada taxa de desemprego (16,3% em Sines).
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6.2.2.

Fase de exploração

Na fase de exploração verifica-se que alguns dos impactes negativos iniciados na fase de obra adquirem
um caráter permanente, designadamente os que têm a ver com potenciais alterações à qualidade do
ambiente pela presença das infraestruturas, o maior grau de confinamento criado na bacia portuária e o
potencial acréscimo no tráfego portuário.
Os impactes na paisagem também se mantêm pouco significativos a significativos nesta fase, devendo-se
sobretudo aos impactes visuais decorrentes da presença dos novos pórticos nos cais, que terão
magnitude média, mas também a impactes ao nível estrutural/funcional da paisagem e a impactes visuais
relacionados com a presença e funcionamento do cais/plataforma/aterro e dos contentores.
Outro impacte igualmente relevante que surge na fase de exploração é a potencial afetação da prática de
desportos de ondas pela diminuição da sua altura média. Embora exista algum grau de incerteza sobre a
significância deste impacte, uma vez que são de difícil avaliação outros aspetos que também contribuem
para a qualidade das ondas (como a respetiva direção e filtragem em termos de períodos), o mesmo foi
estudado recorrendo ao modelo numérico utilizado no estudo e avaliado no contexto socioeconómico
como sendo potencialmente significativo, considerando as medidas de mitigação propostas.
Ainda potencialmente significativo é o impacte negativo das alterações a longo prazo nas condições
fisiográficas da praia de S. Torpes, caso se venha a verificar o cenário de significativa acumulação de
sedimentos de encontro ao molhe da Central Termoeléctrica e o incremento da erosão do setor a sul com a
expansão do Terminal de Contentores, em particular com a maior extensão do molhe durante a fase 4.
Refira-se contudo que este impacte depende da disponibilidade de sedimentos e da capacidade de
retenção dos molhes da Central Termoeléctrica, pelo que deverá ser confirmado através de um programa
de monitorização proposto para o efeito.
Os trabalhos de modelação matemática identificaram, por outro lado, potenciais impactes positivos
significativos na hidrodinâmica, pela proteção das estruturas existentes na zona costeira, em particular na
zona mais próxima das estruturas da EDP, e nas condições de uso balnear na praia de São Torpes em
resultado da redução, em média, da altura da ondulação incidente.
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Com efeito, é nesta fase que surgem os principais impactes positivos do projeto, destacando-se neste
âmbito:
•

Os impactes significativos associados à compatibilidade do projeto com os instrumentos de
gestão territorial em vigor na sua área de incidência, que terá reflexos não só a nível local
mas também a nível regional (atividade inerente ao porto de Sines configura-se como
estratégica do ponto de vista do desenvolvimento regional do Alentejo) e nacional
(contributo para uma das cinco plataformas logísticas prioritárias de iniciativa pública e
porta de entrada intercontinental para o mercado ibérico e europeu);

•

Os impactes muito significativos na socioeconomia relacionados com a criação de 600
postos de trabalho adicionais e com um melhor posicionamento de Sines nos hubs do
Mediterrâneo.
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de 2014)
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Anexo A.II – Terminal de Contentores de Sines –
Desenvolvimento da Fase II (PSA Sines, 2012)
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Anexo A.III – Caraterização dos acessos e da rede rodo e
ferroviária que servem o Terminal XXI
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Anexo A.VI – Áreas previstas de estaleiro e respectivas
acessibilidades para as obras do molhe e do cais e terraplenos
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1- Introdução
Para que a mecanização e a utilização dos métodos e processos construtivos ou quaisquer
outros processos alcançados na construção civil, apresentem todas as vantagens, é
indispensável que os estaleiros sejam racionalmente organizados.
O estaleiro procura obter a melhor disposição possível para os diversos tipos de instalações,
equipamentos e outros meios auxiliares, de modo a permitir a sua utilização, de forma mais
conveniente. A fase de preparação e planeamento de estaleiro é determinante para o bom
desenvolvimento das diferentes actividades sem atritos, dele dependendo o maior ou menor
êxito destes.
Para uma eficiente organização de trabalho é preciso seleccionar entre os sistemas
disponíveis, aquele que apresente a garantia de uma maior economia, considerando os prazos
estipulados para a execução e outras características da obra a realizar.
Com base nestas condições, serão adoptadas medidas no sentido de proporcionar uma maior
utilização do material um maior rendimento da mão-de-obra e de equipamentos.

2 – Objectivo
O presente projecto de estaleiro visa estabelecer as condições de organização e
funcionamento do estaleiro, de forma a cumprir a legislação em vigor aplicável à matéria,
optimizar a operacionalidade no desenvolvimento das actividades, e salvaguardar as condições
de segurança, higiene, saúde e ambiente.

3 – Campo de Aplicação
O estaleiro a que se aplica o presente projecto é o da empreitada “2ª FASE DE AMPLIAÇÃO DO
MOLHE LESTE DO PORTO DE SINES ”.
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4 – Definições
Estaleiro – local onde se efectuem trabalhos de construção e de engenharia civil, bem como os
locais, instalações e equipamentos utilizados para apoio directo ou indirecto àqueles
trabalhos.

5 – Localização
O estaleiro de obra nomeadamente escritórios, refeitório e dormitórios localizam-se no
interior da pedreira de Monte Chãos enquadrado dentro da área reservada para tal fim,
conforme planta em Anexo 1.

6 – Planeamento da Implantação do Estaleiro
No planeamento da implantação do estaleiro de obra determina-se a localização mais
conveniente para as várias instalações fixas e a disposição relativa de todos os elementos que
o compõem, coordenados de acordo com as interdependências existentes entre eles, ou seja,
procura obter-se o projecto de implantação mais conveniente entre eles, ou seja, procura
obter-se o projecto de implantação mais conveniente para o estaleiro.
A concepção do projecto de implantação para o estaleiro de obra foi condicionada
principalmente pelos seguintes factores:
Envergadura da obra a realizar;
Tipo construtivo (materiais, métodos e meios auxiliares adoptados, etc.);
Condições locais (configuração do terreno, tipo de solo, etc.);
Localização da obra (características da zona onde se situa a obra);
Desenvolvimento dos trabalhos (escalonamento das operações ao longo do prazo
de execução da obra, determinação da aplicação da mão-de-obra e equipamento
necessário).
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7 – Implantação
Na planta apresentada no Anexo 2, são representados os limites do estaleiro, a afectação de
espaços, as instalações, os equipamentos e a sinalização do estaleiro.

8 – Descrição
O estaleiro vem descrito nos capítulos seguintes, apresentando-se de uma forma sucinta as
suas instalações e respectiva disposição e estruturação.

8.1 – Vedação do Estaleiro
O estaleiro será vedado por malha sol fixada em prumos de madeira em todo o perímetro com
cerca de 2,00 m de altura, e será vedado com chapa lacada com prumos de metálicos na zona
dos escritórios, refeitório e dormitórios num perímetro de 190 m.
Estas vedações serão robustas de modo a que impossibilitem a intrusão de pessoas estranhas
à obra no interior do estaleiro garantindo a privacidade do mesmo, assim como a segurança da
população em geral.
No interior do estaleiro existem placas informando os locais de escritórios e posto de
primeiros socorros. O limite máximo de velocidade de circulação no interior o estaleiro será de
20 km/h.

8.2 – Acessos ao estaleiro
O controlo de acessos ao estaleiro de pessoal e veículos ligeiros é possível através de uma
única entrada, possibilitando assim o controlo de todo o movimento de entrada e saída do
estaleiro.
Na planta em Anexo 2 vem identificado o acesso de entrada ao estaleiro.

8.3 – Circulação no estaleiro
Os caminhos de circulação no interior do estaleiro serão devidamente compactados,
desimpedidos e bem definidos, de modo a proporcionarem uma circulação adequada aos
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equipamentos, veículos do corpo técnico da obra e veículos de urgência médica e de socorro,
que necessitem de ocorrer ao local em caso de sinistro. Será dada preferência à criação e
utilização de caminhos de circulação de viaturas no interior do estaleiro através da criação de
parques próprios no seu perímetro.

8.4 – Instalações e escritórios de obra
Existirão em obra dez contentores pré-fabricados para escritórios para o Empreiteiro e para a
Fiscalização. Cinco deles serão destinados à Entidade Executante e os restantes destinados à
Fiscalização.
Estas instalações satisfazem os seguintes requisitos:
 As paredes exteriores e coberturas serão impermeáveis à chuva e ao vento e garantem
um grau de isolamento térmico aceitável.
 O pavimento será de material facilmente lavável, razoavelmente resistente a
infiltrações.
 Dispõem de portas com abertura para o exterior, com largura suficiente para permitir
uma rápida evacuação dos ocupantes, em caso de ocorrência de algum sinistro as
portas deverão encontrar-se sempre desimpedidas.
 Dispõe de iluminação natural e eléctrica.
 As instalações serão mantidas em boas condições de higiene e limpeza, sendo
assegurada a limpeza diária das mesmas.
 A água a utilizar nas casas de banho será potável.
 O esgoto de sanitas e lavatórios será assegurado pela sua ligação à fossa séptica
indicada na planta de estaleiro, a sua manutenção será feita pelos serviços
municipalizados.
 Será colocado mobiliário de escritório que cumpra os requisitos mínimos de
ergonomia e em número suficiente para os utilizadores desse espaço.
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8.5 – Instalações sanitárias
Serão colocados contentores sanitários (com lavatórios, sanitas e urinóis) destinados aos
trabalhadores, cumprindo os seguintes requisitos:
Pé-direito mínimo

2,60 m

Lavatórios

1 unidade por 5 trabalhadores

Urinóis

1 unidade por 25 trabalhadores

Retretes

1 unidade por 15 trabalhadores

Limpeza

Diária

Paredes

Impermeáveis e com isolamento térmico

Pavimento

Facilmente lavável

Ventilação

Natural

Iluminação

Natural e artificial

Água

Potável

Se com o decorrer da obra se o número de trabalhadores o justificar, serão redimensionadas
as instalações sanitárias. Nas diferentes frentes de trabalho, serão colocados WC Químicos
móveis, cuja limpeza e desinfecção é assegurada por uma empresa externa.

8.6 – Centrais de betão
Serão instaladas duas centrais de betão pronto e um pórtico de pré-fabricação de blocos
antifer que se move ao longo de carris, consoante o apresentado no Anexo 2.
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8.7 – Parque de viaturas
O estacionamento de veículos ligeiros será feito dentro do estaleiro social, junto aos
contentores escritório, como o indicado na Planta.

8.8 – Parque de materiais
Como indicado na Planta de Estaleiro, existe uma área de 5700 m2 destinada ao
armazenamento de blocos de betão antifer, num total de 872 blocos num máximo de duas
fiadas, e inertes para fabrico de betão.

8.9 – Rede de abastecimento de água
Será executada uma rede provisória de águas, com ligação à rede de águas existente na área
de jurisdição da autoridade portuária, que assegurará o abastecimento necessário às zonas
sociais, nomeadamente escritórios, refeitório, dormitórios, e restantes necessidades da obra,
conforme Anexo 3.

8.10 – Rede de drenagem de águas residuais
Será executada também uma rede provisória de esgotos que será ligada a uma fossa séptica,
conforme Anexo 3. A manutenção e descarga desta, será efectuada pelos serviços
municipalizados.

8.11– Rede de electricidade
A energia eléctrica do estaleiro será fornecida pela colocação de um posto de transformação,
conforme planta do estaleiro, e dimensionado para as necessidades de energia da obra.
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8.12 – Área destinada a lixos e entulhos
Haverá um espaço destinado ao depósito de detritos e materiais excedentes, resultantes dos
trabalhos a realizar na presente empreitada, para posterior transporte a vazadouro
devidamente creditado. Será localizado conforme planta do estaleiro.
No fim do dia de trabalho, serão colocados, nesta área, todos os materiais e detritos
produzidos no desenvolvimento das diversas actividades. No último dia de trabalho da
semana, caso o volume armazenado o justifique, adjudicatário providenciará o transporte
destes lixos a local indicado pelos serviços municipais da zona.
A recolha de resíduos será efectuada pelos serviços municipais através de contentores
individualizados.

8.13 – Depósito de combustível
Está previsto a implementação de dois depósitos de combustível no estaleiro de obra,
dimensionados face à necessidade da obra. O abastecimento do gasóleo será efectuado
diariamente por uma viatura abastecedora de combustível.

8.14 – Dormitórios
Todos os trabalhadores do Adjudicatário poderão usufruir dos dormitórios instalados que
foram dimensionados para 40 pessoas.

8.15 – Refeitórios
Todos os trabalhadores do Adjudicatário poderão usufruir do refeitório instalado que foram
dimensionados para 20 pessoas.

8.16 – Sistema de aquecimento/ ventilação
Todas as instalações previstas para o estaleiro (escritórios) terão instalado um sistema de ar
condicionado.
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8.17 – Estaleiro de preparação de cofragens
De momento não está previsto no estaleiro a preparação de cofragens, está previsto as
cofragens virem já montadas de forma a serem logo incorporadas em obra. Se no decorrer da
obra for necessário a preparação de cofragens no estaleiro, será atempadamente comunicado
a fiscalização de obra ou dono de obra e será incluído na planta de estaleiro.

9 – Actividades Ambientais
9.1 – Limpeza
O estaleiro será mantido em estado de limpeza e arrumação. A remoção de entulhos e outros
materiais relacionados com a obra, serão depositados em vazadouro próprio.

9.2 – Ruído
O risco à exposição de ruído será minimizado pela utilização de equipamentos adequados.

9.3 – Poluição
Não será permitido queimar ou enterrar resíduos sólidos, bem como despejar, no estaleiro ou
cursos de água, líquidos contaminados.

10 – Emergência e Primeiros Socorros
Existirá em estaleiro, nomeadamente na instalação destinada a escritórios, uma caixa de
primeiros socorros com o equipamento necessário aos primeiros cuidados em caso de
acidente.
Será fixado na vitrina do estaleiro, colocada na instalação que serve de escritórios, a lista de
telefones de emergência, onde serão descritos os telefones de emergência em caso de
salvamento e primeiros socorros e incêndio, e também os números para contacto imediato
dos elementos mais relevantes da fiscalização e dono de obra.
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11 – Visitantes
Em caso de visitas ao estaleiro as mesmas serão devidamente acompanhadas no seu interior
por pessoal designado especialmente para esse fim pelo director da obra.
Assim, só serão admitidas no interior do estaleiro, pessoas devidamente identificadas e
autorizadas pelo mesmo director, sendo separadas as zonas de circulação do pessoal da obra e
das visitas.

12 – Serviços de Segurança, Saúde e Higiene
O adjudicatório zelara sempre no decorrer da empreitada, em todos os locais de intervenção,
bem como nos que sejam afectos pelas actividades a executar, pela segurança, higiene e saúde
de todos os trabalhadores e limpeza de todos os espaços.
Serão disponibilizados serviços de segurança e saúde permanentes, de acordo com as
disposições legais de vigilância da saúde dos trabalhadores, bem como da organização das
actividades de prevenção de riscos.
Serão sempre adoptadas medidas de organização do trabalho e as técnicas de protecções
colectivas e individuais, que tecnicamente sejam possíveis para a realização integral da
prevenção de riscos, evitando-se acidentes com a utilização de equipamentos, manuseamento
de cargas e execução das actividades integradas da presente empreitada.

13 – Conclusão
O estaleiro foi projectado para servir de forma eficiente e segura durante a execução da
empreitada. Temos a consciência de que será criada uma agradável condição de trabalho,
funcionalmente bem distribuída, permitindo que o fluxo de pessoas e veículos de faça de
forma ordeira, organizada, e que o impacto criado no local e nas populações residentes não
seja negativo.
No final da empreitada haverá o cuidado de restabelecer a topologia do terreno do estaleiro,
sendo desactivadas as redes provisórias construídas.
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14 – Anexos
Anexo 1 – Localização Estaleiro;
Anexo 2 – Planta Estaleiro;
Anexo 3 – Rede de água e esgotos;
Anexo 4 – Sinalização a colocar à entrada estaleiro.

Ermesinde, 03 de Fevereiro de 2011
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1. ÂMBITO
O presente Projecto de Estaleiro de Apoio, descreve de forma resumida as instalações industriais e sociais
principais que apoiarão a execução da Obra. Este projecto foi elaborado com base nas disposições
regulamentares descritas no Decreto-Lei n.º 46427/65 de 10 de Julho – Regulamento das Instalações
Provisórias Destinadas ao Pessoal Empregue nas Obras, no Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro –
Prescrições mínimas de Segurança e Saúde no Trabalho a aplicar nos Estaleiros Temporários ou Móveis e na
portaria 101/96, de 3 de Abril que regulamenta as prescrições mínimas de segurança nos locais e postos de
trabalho dos estaleiros temporários ou móveis e portaria 1456-A/95 de 11 de Dezembro relativa à sinalização
geral de segurança.
Além da legislação que se pretende cumprir, o Estaleiro foi elaborado, atendendo ao previsto no Caderno de
Encargos, Plano de Segurança e Saúde, Medidas de minimização ambiental, e todas as premissas que o
Procedimentos e Instruções Ambientais que o MEEC respeita.
Entende-se por Estaleiro os locais onde se efectuam trabalhos de construção de edifícios e outros trabalhos no
domínio da engenharia civil, bem como os locais onde, durante a obra, se desenvolvem actividades de apoio
directo aos mesmos.
Está contemplada a instalação de 3 estaleiros principais que aqui se enumeram:
1 – Estaleiro principal constituído por estaleiro industrial, estaleiro administrativo e estaleiro social;
2 – Estaleiro da Central de Betão;
3 – Estaleiro da Pedreira e Central de Britagem.
Pretende-se também definir a forma como será efectuado o controlo de acessos à Obra.

Nota - Salienta-se que este projecto apenas se refere ao Estaleiro Principal dado que os projectos dos
restantes estaleiros serão apresentados em documentos anexos a este.
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2. OBJECTIVO
A presente memória descritiva pretende descrever as principais áreas de estaleiro principal a utilizar para a
execução dos trabalhos que constituem a presente Obra.
Dever-se-á distinguir no Estaleiro Principal o Estaleiro Administrativo, Social, Industrial, Estaleiros de Frente,
vias de acesso/circulação e vedações.
Pretende-se igualmente definir as medidas para garantir as condições de acesso, deslocação e circulação
necessárias à segurança de todos os trabalhadores no estaleiro.
Esta memória descritiva do estaleiro atenderá à área ambiental e de segurança, dado que se trata de um
documento transversal nestas áreas, sendo a descrição uma abordagem que permita compreender de uma
forma clara e coerente o que será implementado.

3. IMPLEMENTAÇÃO
O estaleiro que se pretende instalar, localiza-se junto à plataforma de acesso entre a plataforma do “Rayl Yard”
e a via-férrea, conforme plantas de localização que se anexam a esta memória.
Poderá haver ainda a necessidade de criação de um estaleiro temporário na frente de trabalho, normalmente
constituídos por zonas para acondicionamento temporário de materiais e equipamentos, instalações sanitárias
e contentores com função de ferramentaria. Estes estaleiros terão uma permanência tão curta quanto possível
e apenas durante a execução dos trabalhos na zona em questão, sendo desmontados de seguida. A
localização destas instalações terá de merecer a prévia aceitação da Fiscalização.

4. INSTALAÇÕES
O número e dimensão das instalações a montar no estaleiro estão relacionadas, naturalmente, com as
necessidades da Obra, nomeadamente com a sua dimensão e prazo, garantindo as condições e meios
necessários à sua execução.
Para melhor entendimento da estrutura do estaleiro, passamos a enumerar os elementos que constituirão os
diversos estaleiros:
• Vedações opacas para minimização de ruído e impacto paisagístico.
• Instalações industriais,
• Instalações sociais e administrativas,
• Infra-estruturas e redes técnicas, combate a incêndios e primeiros socorros.
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4.1 Vedações
O Estaleiro, Obra e Pedreira estarão vedados em todo o seu perímetro visando fundamentalmente impedir o
acesso a pessoas estranhas à Obra, garantindo-se assim a sua segurança e a do pessoal empregue.
O tipo de vedação a instalar encontra-se exemplificado em planta anexa.
A vedação será na sua generalidade metálica opaca tipo tapume aplicada entre prumos metálicos, de
afastamento variável, da ordem dos 3 metros, e com uma altura de cerca de 2 metros. Nas curvas das vias de
acesso à frente de Obra a vedação será apoiada em “new jersey´s” de betão munida de baias sinalizadoras.
Será colocada rede sombra nos locais onde se verifique ser necessário diminuir o ruído existente. Os portões
de acesso à obra e ao estaleiro industrial serão metálicos, possuindo igualmente uma cancela junto à portaria.

4.2 Instalações industriais
O estaleiro Industrial contará com as seguintes estruturas e infra-estruturas:
• Portaria;
• Área impermeabilizada para lavagem de viaturas e equipamentos;
• Sistema de lavagem de rodados à saída de obra;
• Ferramentaria em contentor marítimo;
• Telheiro para armazenamento de materiais e equipamentos de pequenas dimensões;
• Oficina mecânica coberta para reparação de peças e equipamentos de grandes dimensões provida de
contentores marítimos de apoio;
• Oficina de serralharia coberta provida de contentores marítimos de apoio;
• Telheiro para a oficina de moldagem de ferro;
• Telheiro para a oficina de carpintaria;
• Unidade de protecção ambiental (UPA) provida de bacia de retenção impermeável, ventilada para
armazenamento de produtos perigosos oficinais tais como lubrificantes, óleos novos, usados, e resíduos
perigosos.
• Unidade de protecção ambiental provida de bacia de retenção impermeável, ventilada para armazenamento
de resíduos perigosos oficinais tais como absorventes contaminados, filtros de óleo usados, óleo usado, etc.
• Parque de resíduos não perigosos;
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• Parque de equipamentos;
• Parque de materiais diversos;
• Parque de “stokagem” de armaduras;
• Parque de “stokagem” de cofragens;
• Rede de água potável para consumo humano e bebedouros refrigerados;
• Rede de água industrial;
3

• Posto de Abastecimento de combustível de 20 m ;
• Depósito móvel de combustível de 999 litros.

4.2.1. Portaria, vias de acesso e zona de lavagem de rodados
Portaria
A portaria será do tipo contentorizado e incluirá um WC. Destina-se a controlar todo o movimento de entrada e
saída do estaleiro, quer de pessoas quer de materiais e equipamentos, sendo por isso, instalada na entrada
principal do estaleiro, junto à entrada da PSA.
O colaborador afecto à portaria ficará encarregue de verificar as cargas e se estas deverão ser transportadas
tapadas ou destapadas (ex: no caso de inertes) por forma a minimizar o impacte pela produção de poeiras.
Vias de Acesso
Os pavimentos das vias de circulação e área de estaleiro serão efectuados com material britado e tout-venant
devidamente consolidado de modo a evitar o arraste de lamas pelos rodados dos veículos, possuindo tela
geotêxtil para impedir a acumulação de água proveniente da precipitação, minimizando a criação de lamas. No
estaleiro existirá rede uma rede de águas pluviais superficial.
As vias de circulação internas da obra serão regadas por jopper para minimização de poeiras sempre que seja
necessário.
A via principal de acesso ao estaleiro principal e às frentes de obra apresentará duas faixas de rodagem
separadas com largura de 3,5 m cada, destinada ao trânsito de viaturas. Esta via apresentará apenas
sinalização vertical.
A circulação entre a Pedreira e a Obra, far-se-á por uma estrada pública. Esta estrada estará dotada de placas
de trânsito verticais conforma planta em anexo.
Na intersecção do “Rayl Yard” será colocado um Sinaleiro que efectuará a regulação do trânsito através de
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raquetes de sinalização, dado que se trata de um cruzamento sem prioridade para os camiões/viaturas da obra
em detrimento dos camiões de transporte de contentores da PSA.
As estradas de acesso ao estaleiro e frentes de obra apresentarão sinalização de acordo com a sua planta
específica.
Zona de lavagem de rodados
À saída do estaleiro junto à entrada da PSA será efectuada uma zona para lavagem de rodados de forma a
impedir a saída de camiões e outros veículos com lamas para fora do recinto da Obra e estaleiro. Esta zona
apresentará uma área pavimentada, estanque, com pendente para uma gradagem de terras e posteriormente
uma decantação da água utilizada, sendo assim possível reaproveitar esta água nas lavagens.
A limpeza será efectuada com recurso a jacto de alta pressão, de forma a diminuir o tempo de limpeza e os
gastos de água.

4.2.2. Armazém/ferramentaria
2

Apresentará uma área do tipo contentorizada com 30 m , vedada e protegida dos agentes atmosféricos, e um
2

telheiro com 50 m entre os contentores existentes destinado a pequenos materiais e equipamentos.
O armazém/ferramentaria servirá para o aprovisionamento de materiais diversos necessários à Obra, que não
podem (por se deteriorarem) ou não devem (por razões de segurança contra roubo) permanecer ao ar livre.
Poderão igualmente ser guardadas ferramentas e equipamentos, em geral, de pequena dimensão.
Junto à porta de entrada, será colocado 1 extintor de pó químico ABC de 6kg de capacidade.
O armazenamento de produtos perigosos (na acepção do Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de Abril) é feito no
contentor de produtos perigosos (ver 4.2.4).
Num contentor existirá um balcão de atendimento onde o responsável mantém um registo de todo o movimento
de ferramentas. A outra área será destinada a armazém. O armazém será o local onde serão guardados os
EPI´s individuais e alguns colectivos necessários ao longo da Obra. Estes EPI´s serão acondicionados em
embalagens e estarão fisicamente demarcados do resto dos materiais.

4.2.3. Oficina
Será do tipo telheiro com contentores marítimos de apoio, ficando assim vedado e protegido dos agentes
2

atmosféricos, com uma área de cerca 30 m .
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Será dotada dos equipamentos fixos ou móveis necessários ao apoio eficaz aos equipamentos, quer em
termos de reparações, quer em termos de manutenções normais ou outros.
2

A oficina possuirá uma área coberta e impermeabilizada com cerca de 100 m que servirá de apoio à
manutenção. Apresentará uma pendente para uma grelha ligada a um sistema de drenagem que por sua vez
encaminhará as escorrências líquidas para um separador de hidrocarbonetos. Após o separador de
hidrocarbonetos e respectiva caixa de visita as águas filtradas serão escorridas para uma fossa séptica
estanque de onde se poderá reaproveitar a água armazenada.
A oficina será igualmente dotada de uma área impermeabilizada para lavagem do equipamento, com sistema
de drenagem ligado ao descrito anteriormente.
No seu interior serão colocados dois extintores de pó químico ABC de 6kg de capacidade.

4.2.4. Contentor de produtos e resíduos perigosos
Será do tipo contentorizado estanque e devidamente ventilado, ficando assim vedado e protegido dos agentes
2

atmosféricos, com uma área de cerca 20 m . Destina-se ao armazenamento de produtos perigosos e
inflamáveis, tais como óleos, lubrificantes, adjuvantes, massas, óleos usados e resíduos perigosos
provenientes das manutenções/reparações de equipamentos.
Será colocada sinalização de proibição de fumar e foguear, entre outra evidenciada em plantas anexas a este
documento.
Os procedimentos de segurança e ambiente a implementar no armazenamento, transporte e utilização dos
produtos ou preparações perigosas são os previstos no PSS e nas Práticas Ambientais existente no Plano de
Gestão Ambiental.
Os procedimentos ambientais a implementar em caso de derrames e incidentes similares serão os descritos no
Plano de Emergências Ambientais do Plano de Gestão Ambiental.
Junto ao contentor existirá material absorvente hidrófobo para conter eventuais derrames que possam ocorrer
nessa zona.
Todos os produtos que derem entrada na Obra virão acompanhados da respectiva FSP (Ficha de dados de
Segurança do Produto), pelo que o seu armazenamento, manuseamento e destino final será realizado de
acordo com o especificado nesse documento. Os tambores de 200 litros estarão apoiados em cavaletes para
ser mais fácil e seguro o manuseamento e a utilização dos mesmos. Os contentores de 1000 litros terão uma
palete na sua base para serem facilmente transportados pelo conjunto industrial com os garfos.
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Nota - Os contentores de produtos e resíduos perigosos estarão posicionados nas bordaduras do
telheiro da oficina virados para dentro.

4.2.5. Parques de viaturas/equipamentos
Haverá uma área no estaleiro industrial junto à sua entrada devidamente identificada destinada ao
parqueamento de viaturas e equipamentos móveis afectos à Obra (para reparação ou parqueamento
temporário) no estaleiro industrial.
O parque será em tout-venant consolidado de forma a minimizar a emissão de poeiras.

4.2.6. Parques de materiais
Destinam-se à “stokagem” ao ar livre de materiais diversos que se destinam a ser aplicados em Obra.
Terão áreas de acordo com a quantidade prevista em armazenagem. Existirá uma área destinada a estes
materiais.
Os procedimentos de acondicionamento dos materiais são os previstos nas Práticas Ambientais do Plano de
Gestão Ambiental.
O parque de “stokagem” de inertes na frente de obra será alvo de aspersão periódica de forma a minimizar as
poeiras libertadas durante os trabalhos de manuseamento.

4.2.7. Parques de resíduos não perigosos
Será dada especial atenção às condições de salubridade do estaleiro, sendo a recolha dos resíduos
indiferenciados e selectivos uma prioridade. Serão colocados ecopontos de grandes dimensões entre a cantina
e o estaleiro social.
Serão igualmente distribuídos contentores de 120 litros para recolha de resíduos sólidos urbanos
indiferenciados no estaleiro industrial, administrativo, social e frentes de Obra.
A recolha periódica será agendada com empresa gestora de recolha de resíduos devidamente licenciada.
O parque de resíduos do estaleiro será definido numa área restrita para o efeito, com todos os contentores
metálicos destinados a triagem dos resíduos e devidamente identificados. No entanto existirão contentores
metálicos distribuídos para colocação dos diferentes resíduos pelas áreas onde estes são produzidos,
nomeadamente junto ao telheiro de armação de ferro e carpintaria.
3

Para a recolha dos resíduos no estaleiro e frentes de obra serão colocados contentores de 6 m . Serão
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destinados nomeadamente à recolha de madeiras, ferro e aço, plástico, cuja definição está bem delineada no
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, cuja aprovação será efectuada pelo Dono de Obra.

A lavagem das caleiras das autobetoneiras e autobomba entre outros equipamentos de manuseio de betão
será efectuado em decantador de água anexo à Central de Betão a instalar.

4.2.8. Posto de abastecimento de combustíveis
3

No estaleiro será instalado um depósito de combustível de 20 m , de forma a poder armazenar combustível
para os equipamentos e veículos pesados.
O depósito será localizado numa zona segura e afastada do meio hídrico. A sua localização está relacionada
com a minimização de incómodos em termos de circulação, disposição e minimização de incidentes
ambientais.
O posto será composto por um reservatório elevado instalado dentro de uma bacia de retenção com uma
capacidade igual ou superior a 50% da capacidade total dos reservatórios.
A área contígua ao posto de abastecimento será impermeabilizada, com sistema de drenagem encaminhado
para um separador de hidrocarbonetos, sendo esta infra-estrutura dotada de caixa de areia e caixa de recolha
de amostras. Após o separador de hidrocarbonetos e a caixa de visita será colocada uma fossa séptica
estanque que armazenará água tratada que poderá ser posteriormente reutilizada.
O pedido de licenciamento para colocação do depósito de combustível, os procedimentos específicos de
segurança para a sua colocação, para o seu uso e as declarações de responsabilidade serão entregues na
entidade licenciadora antes da execução do depósito.
O abastecimento de equipamentos nas frentes de trabalho será efectuado através de depósito móvel de
combustível de com cerca de 990 litros, provido de bacia de retenção. Este depósito estará equipado com 2
extintores de pó químico ABC, sinalização de segurança e material para contenção de derrames.
Os procedimentos de abastecimento nas frentes de obra são os previstos nas Informações técnicas ambientais
e procedimentos específicos dos Sistema de Gestão Ambiental a implementar.

4.2.9. Área de stokagem e preparação das armaduras
2

Apresentará um telheiro em estrutura metálica, aberto lateralmente, com uma área coberta de 50 m .
Destina-se aos trabalhos de corte, dobragem e armação de ferro.
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Tem como equipamento fixo apenas uma máquina de cortar e moldar ferro.
A oficina de preparação das armaduras compreende as seguintes funcionalidades:
• Contentor para colocação de desperdícios de ferro e aço (resíduos)
• Área de dobragem dos varões de aço,
• Depósito de varões de aço dobrados,
• Área de pré-fabrico das armaduras;
• Área de armazenamento de ferro.

4.2.10. Área de preparação de cofragens de madeira (Carpintaria)
2

Apresentará um telheiro em estrutura metálica, aberto lateralmente, com uma área coberta de 50 m .
Destina-se aos trabalhos de preparação de pré-fabricados e cofragens.
A oficina de preparação das cofragens compreende as seguintes funcionalidades:
• Contentor para colocação de desperdícios de madeiras (resíduos);
• Depósito para colocação de madeiras de cofragens
• Depósito de painéis de cofragem pré-fabricados,
• Área para execução e reparação de cofragens,
• Depósito de cofragens fabricadas,
• Depósito para cofragens usadas.
O óleo descofrante será armazenado em bidões de 1000 litros, em zona coberta, impermeabilizada e provida
de bacia de retenção. Junto à zona de armazenamento de óleo descofrante estará colocado material para
absorção inerte para conter eventuais derrames que possam acontecer nessa zona.

4.2.11. Oficina de Serralharia
2

Apresentará um telheiro em estrutura metálica, aberto lateralmente, com uma área coberta de 100m .
Destina-se aos trabalhos de preparação de estruturas metálicas, de estacas, trabalhos de soldadura, entre
outros.
O estaleiro de serralharia compreende as seguintes funcionalidades:
• Contentor para colocação de desperdícios de ferro e aço (resíduos);
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• Contentor para colocação de aparas e limalhas de ferro e aço (resíduos);
• Contentor para colocação de mós a materiais de rectificação usados (resíduos);
• Área para armazenamento de estruturas metálicas;
• Área para trabalhos de soldadura e reparação;
• Área para armazenamento de equipamento de soldadura.

4.2.12. Estaleiros de frente
Os estaleiros que possam vir a ser criados ao longo das frentes de obra terão uma permanência tão curta
quanto possível e apenas durante a execução dos trabalhos na zona em questão, sendo levantados de
seguida.
Terão uma área definida posteriormente, e compreenderão a seguinte estrutura:
• 1 Contentor ferramentaria;
• 1 Contentor para apoio aos trabalhadores;
• 1 WC tipo unidade química portátil por cada 25 pessoas;
• Parque de materiais / Equipamentos;
• Recipientes de recolha de resíduos indiferenciados e resíduos perigosos (ex: terras contaminadas e
absorventes contaminados);

4.3 Instalações sociais e administrativas
4.3.1. Dormitórios
Serão instalados as seguintes instalações:
• 2 Comboios de dormitórios do tipo contentorizado, com 21 quartos cada, para uma lotação máxima de 42
colaboradores;
• 2 Comboios de dormitórios do tipo contentorizado, com 15 quartos duplos cada, para uma lotação máxima 58
colaboradores;
• 1 Comboio de dormitórios do tipo contentorizado, com 11 quartos, sala e cozinha destinada a encarregados e
chefias de obra, para uma lotação máxima de 11 colaboradores.
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As instalações permitirão uma carga máxima de 111 trabalhadores residentes, podendo se ser instalados mais
comboios dormitórios se for necessário.
As instalações previstas incluem instalações sanitárias dimensionadas (ver 4.3.2) para a lotação máxima.
Terá limpeza diária, para assegurar as necessárias condições de higiene e limpeza.
A iluminação de emergência será garantida através de blocos autónomos não permanentes ou kits de
emergência.
Os quartos individuais apresentarão ar condicionados, redes mosquiteiras nas janelas, portas a abrir para o
exterior e cacifos ou armários individuais para as diferentes roupas.
Junto às portas de entrada dos comboios de dormitórios e a meio do corredor serão montados extintores de pó
químico ABC de 6kg de capacidade. Os sanitários/balneários dos comboios de dormitórios possuirão uma
porta de emergência.

4.3.2. Vestiário/Balneário e Sanitários
Instalações para trabalhadores residentes em obra
2

Será do tipo contentorizado, com uma área de 15 m cada, e estarão num dos topos de cada comboio
dormitório.
Apresentarão pavimentos/paredes em material facilmente lavável e cobertura impermeável, ventilação artificial
com redes, lava-pés/bacias de duche com válvula e estrados.
Os balneários serão dimensionados tendo em consideração o número de trabalhadores em cada comboio
dormitório, possuindo cada balneário 4/5 chuveiros para um máximo de 29 trabalhadores.
Nota: mínimo obrigatório – 1 chuveiro por cada 10 trabalhadores.
O aquecimento da água será garantido pela instalação de esquentadores a gás propano no exterior dos
vestiários/balneários. As botijas a gás propano ou butano serão montadas em casotas devidamente fechadas e
sinalizadas. Terá limpeza diária, para assegurar as necessárias condições de higiene e limpeza.

Instalações para trabalhadores não residentes
Os balneários/vestiários destinados a trabalhadores não residentes será do tipo contentorizado, com uma área
2

de 30 m (2 contentores). Será dimensionado para um número máximo de cerca de 30 trabalhadores a
utilizarem estas instalações. Caso necessário, estas instalações serão redimensionadas.
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Estima-se um número máximo de 30 trabalhadores a frequentarem os balneários/vestiários para trabalhadores
não residentes:
Instalações Sanitárias

Mínimo exigido

Capacidade a instalar

Lavatórios

1 Unidade por 5 trabalhadores

6 Lavatórios

Urinóis

1 Unidade por 25 trabalhadores

4 Urinóis

Retretes

1 Unidade por 15 trabalhadores

4 Retretes

Chuveiros

1 Unidade por 10 trabalhadores

4 Chuveiros

O aquecimento da água será garantido pela instalação de esquentadores a gás propano no exterior dos
vestiários/balneários. As botijas a gás propano ou butano serão montadas em casotas devidamente fechadas e
sinalizadas. Terá limpeza diária, para assegurar as necessárias condições de higiene e limpeza.

Instalações sanitárias (Escritórios Administrativos)
Estima-se um número máximo de 15 trabalhadores a frequentarem as instalações dos escritórios da Entidade
Executante:
Instalações Sanitárias

Mínimo exigido

Capacidade a instalar

Lavatórios

1 Unidade por 5 trabalhadores

3 Lavatórios

Urinóis

1 Unidade por 25 trabalhadores

2 Urinóis

Retretes

1 Unidade por 15 trabalhadores

2 Retretes

Estima-se um número máximo de 10 trabalhadores a frequentarem a instalações dos escritórios da
fiscalização:
Instalações Sanitárias

Mínimo exigido

Capacidade a instalar

Lavatórios

1 Unidade por 5 trabalhadores

2 Lavatórios

Urinóis

1 Unidade por 25 trabalhadores

2 Urinóis

Retretes

1 Unidade por 15 trabalhadores

2 Retretes

Instalações sanitárias (Portaria)
Estima-se um máximo de 3 trabalhadores a frequentarem as instalações da portaria que possuirão em anexo o
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seguinte contentor sanitário portátil:
Instalações Sanitárias

Mínimo exigido

Capacidade a instalar

Lavatórios

1 Unidade por 5 trabalhadores

1 Lavatório

Urinóis

1 Unidade por 25 trabalhadores

1 Urinol

Retretes

1 Unidade por 15 trabalhadores

1 Retrete

Instalações sanitárias (Dormitórios)
Estima-se um máximo de 21 trabalhadores para comboios dormitórios com quartos individuais, possuindo
sanitários com as seguintes capacidades:
Instalações Sanitárias

Mínimo exigido

Capacidade a instalar

Lavatórios

1 Unidade por 5 trabalhadores

5 Lavatórios

Urinóis

1 Unidade por 25 trabalhadores

3 Urinóis

Retretes

1 Unidade por 15 trabalhadores

4 Retretes

Estima-se um máximo de 29 trabalhadores para comboios dormitórios com quartos duplos, possuindo
sanitários com as seguintes capacidades:
Instalações Sanitárias

Mínimo exigido

Capacidade a instalar

Lavatórios

1 Unidade por 5 trabalhadores

6 Lavatórios

Urinóis

1 Unidade por 25 trabalhadores

3 Urinóis

Retretes

1 Unidade por 15 trabalhadores

4 Retretes

Estima-se um máximo de 11 trabalhadores para o comboio dormitório destinado encarregados e chefes de
equipa, possuindo sanitários com as seguintes capacidades:
Instalações Sanitárias

Mínimo exigido

Capacidade a instalar

Lavatórios

1 Unidade por 5 trabalhadores

3 Lavatórios

Urinóis

1 Unidade por 25 trabalhadores

2 Urinóis

Retretes

1 Unidade por 15 trabalhadores

3 Retretes
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Instalações sanitárias (Cantina)
Estima-se um máximo de 100 trabalhadores a frequentarem as instalações da cantina que possuirão em anexo
o seguinte contentor sanitário:
Instalações Sanitárias

Mínimo exigido

Capacidade a instalar

Lavatórios

1 Unidade por 5 trabalhadores

4 Lavatórios

Urinóis

1 Unidade por 25 trabalhadores

3 Urinóis

Retretes

1 Unidade por 15 trabalhadores

3 Retretes

Os balneários das frentes de obra serão unidades químicas portáteis que possuirão os devidos sanitários, no
sentido de facilitar a sua mobilidade ao longo do avanço da Obra. A limpeza e higiene periódica serão
asseguradas por empresas da especialidade, com um contrato de manutenção.

Instalações sanitárias na frente de obra (previstas)
Instalações Sanitárias

Mínimo exigido

Capacidade a instalar

Lavatórios

1 Unidade por 5 trabalhadores

3 Lavatórios

Urinóis

1 Unidade por 25 trabalhadores

3 Urinóis

Retretes

1 Unidade por 15 trabalhadores

3 Retretes

4.4.3. Refeitório/Cantina
3

Será uma estrutura contentorizada de grandes dimensões, composta por uma área destinada à cozinha (80 m )
2

2

e por área para a zona de refeições (150 m ), com uma área total de 200 m , com capacidade para servir cerca
de 150 refeições simultâneas, com as devidas mesas e cadeiras.
Esta estrutura possuirá as devidas instalações sanitárias em contentor anexo contíguo.
Incorporará igualmente contentores tipo ecoponto para colocação dos diversos resíduos (plástico e metal,
papel e cartão, vidro, indiferenciados), assim como um tambor para a colocação de óleos e gorduras
provenientes da preparação das refeições.
A distribuição de gás será garantida por botijas de gás propano ou butano, estando estas montadas no exterior.
Apresentará um sistema de exaustão de fumos eficiente e a iluminação de emergência será garantida através
de blocos autónomos não permanentes ou kits de emergência.
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Junto às portas de entrada, serão montados extintores de pó químico ABC de 6kg de capacidade e dentro da
cozinha, assim como uma manta anti-incêndio.
A rede técnica de efluentes residuais domésticos da cantina apresentará um separador de óleos e gorduras à
saída da instalação.
As instalações do refeitório respeitarão a legislação aplicável (ex: Portaria n.º 215/2011) e o código de boas
práticas APHORT.
A cantina será explorada por uma empresa privada com alvará para esta actividade que efectuará e possuirá
as licenças devidas.

4.3.4. Escritórios
Os escritórios da Entidade Executante e da Fiscalização serão do tipo contentorizado, conforme plantas de
estaleiro que se anexam a este documento.
Os escritórios da Entidade Executante possuirão 9 escritórios, sala de reuniões e sanitários enquanto que os
escritórios da Fiscalização possuirão 4 escritórios, sala de reuniões e sanitários.
No escritório destinado ao técnico administrativo existirá uma mala de primeiros-socorros para prestar auxílio
no caso de ferimentos ligeiros, conforme previsto no Plano de Emergência.
A ventilação e o ambiente térmico serão assegurados por intermédio de ar condicionado.
As instalações sanitárias serão separadas por sexos. O aquecimento da água será garantido pela instalação de
esquentadores a gás propano ou butano, montados no exterior.
Nos escritórios serão colocados contentores tipo ecoponto de pequena dimensão para colocação dos diversos
resíduos (plástico, papel e cartão, indiferenciados). Terá limpeza diária, para assegurar as necessárias
condições de higiene e limpeza.
A iluminação de emergência será garantida através de blocos autónomos não permanentes ou kits de
emergência. Junto às portas de entrada, serão montados extintores de pó químico ABC de 6kg de capacidade.
Os escritórios estarão devidamente identificados.

4.4 Infra-estruturas, redes técnicas, combate a incêndios e primeiros socorros
4.4.1. Sinalização
Cumprindo o Decreto-Lei nº 273/2003 serão adoptadas as medidas para garantir as condições de acesso,
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deslocação e circulação necessárias à segurança de todos os trabalhadores no Estaleiro, incluindo os
elementos da Fiscalização e eventuais visitantes.
Conjuntamente com o Plano do Estaleiro encontram-se em anexo as Plantas de Circulação e Sinalização que
implementará a adopção de medidas capazes de garantir adequadas condições de acesso, deslocação e
circulação necessárias à segurança de todos os trabalhadores, eventuais visitantes no Estaleiro e transeuntes
nas imediações do Estaleiro tendo em conta a natureza, características, dimensão e localização das zonas da
obra em causa.
Todas as entradas no Estaleiro serão sinalizadas proibindo a entrada a pessoas estranhas à obra e indicação
do Equipamento de Protecção Individual de utilização obrigatória dentro do Estaleiro e no acesso à frente de
Obra (no mínimo, capacete de segurança, colete reflector e botas de segurança).
A sinalização de zonas públicas será submetida à aprovação da Fiscalização e de entidades públicas (ex: APS,
Câmara Municipal de Sines, GNR, etc).

4.4.2. Rede eléctrica
Será feita a partir da subestação existente dentro da PSA.
A rede eléctrica será executada de acordo com os regulamentos em vigor.
O projecto de rede eléctrica será elaborado por técnico especializado e certificado para o efeito.
Será efectuada uma verificação bianual ao estado da rede eléctrica por técnico responsável, sendo que uma
verificação será efectuada no período de inverno e outra no período de verão. Sempre que haja alterações à
rede eléctrica, estas serão realizadas por técnico especializado e será alterada a planta referente a esta rede
técnica.
Independentes das verificações acima descritas serão realizadas verificações visuais ao estado da rede,
nomeadamente as condições dos armários, estado dos pimenteiros de apoio, quadros volantes, aspecto dos
cabos, etc.
Os geradores estarão em zonas impermeabilizadas providas de bacia de retenção sempre que necessitem de
ser utilizados para usos temporários nas diversas instalações ou nas frentes de obra. Os geradores serão alvo
de ligação à terra e posterior medição das terras.
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4.4.3. Rede de abastecimento de água
Será feita a partir de ligação à rede existente na PSA, com o devido contador. A rede de abastecimento de
água será executada de acordo com os regulamentos em vigor.
O abastecimento de água será dividido em 2 redes: água potável destinada ao abastecimento para consumo
humano e água potável industrial. As instalações sociais serão servidas por água potável destinada ao
abastecimento para consumo humano enquanto as instalações industriais (ex: Central de Betão) serão
servidas por água potável industrial.
No estaleiro industrial existirá um fontanário identificado com água refrigerada para consumo por parte dos
colaboradores.
Todas as fontes de água não potável no estaleiro serão sinalizadas com indicação de “ ÁGUA IMPRÓPRIA PARA
CONSUMO HUMANO”

Nas frentes de obra, o abastecimento de água potável para consumo humano será garantido por meio de
sistemas de refrigeração de água portáteis de 10 litros. Serão colocados dentro do contentor de apoio aos
trabalhadores.

4.4.4. Rede de esgotos e tratamento dos efluentes
A rede de esgotos será executada no estaleiro social e industrial, sendo esta rede ligada a uma Estação de
tratamento de águas residuais.
A Estação de tratamento de águas residuais (ETAR), comporta gradagem, decantador, tratamento primário e
secundário de modo a tratar de modo eficiente e segundo os VLE de parâmetros de descarga previsto para
estes efluentes. A sua dimensão foi estimada para 110 trabalhadores em escritórios, cantina, dormitórios e
balneários.
As águas após tratamento serão descarregadas em poço absorvente sendo efectuado o devido licenciamento
junto das Entidades Oficiais. A ETAR terá um acompanhamento contínuo por parte da empresa instaladora, de
forma a monitorizar o seu desempenho e conformidade. Será designado um responsável pela sua manutenção.
Esta ETAR receberá também as águas provenientes da cantina, passando estas águas primeiramente por um
separador de gorduras.
Em relação ao estaleiro industrial, todas as redes executadas serão ligadas a separador de hidrocarbonetos,
sendo posteriormente ligado a uma fossa estanque de 5000 litros para reaproveitamento da água tratada na
aspersão de caminhos ou introdução noutro tipo de actividades. Serão efectuadas análises de rotina para
verificar a qualidade da água tratada.
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A rede de esgotos será executada em tubo de PVC de 4 kg e caixas de transição pré-fabricadas em
alvenaria/PEAD de alta densidade, de acordo com os regulamentos em vigor.
As valas destinadas aos tubos de esgotos serão efectuadas até profundidades máximas de 1,0 m. No estaleiro
industrial será realizada uma zona para lavagem de equipamentos, com uma zona impermeável com pendente
ligada a separador de hidrocarbonetos. A área de manutenção de equipamentos será impermeabilizada e
coberta.

4.4.5. Rede de águas pluviais
Será efectuada uma rede de águas pluviais tanto no estaleiro principal com ligação a infra estruturas já
existentes naquele local. Para uma melhoria da drenagem do pavimento será colocada em toda a área de
estaleiro tout-venant consolidade e tela geotêxtil drenante, podendo em alguns locais ser colocada brita para
melhorar a drenagem daquela área. Poderão ser efectuadas rede de drenagem tipo meia cana a céu aberto.

4.4.6. Oxigénio e Acetileno
As botijas de acetileno e oxigénios estarão armazenadas em abrigos de acesso reservado, vedado, ventilado,
coberto e sinalizado na zona coberta do armazém/ferramentaria. As botijas estarão serão separadas das
botijas cheias. Os abrigos possuirão extintor de pó químico ABC de 6kg de capacidade, e separadas pelo
menos 10 metros.

4.4.7. Meios de combate a incêndios
O estaleiro será provido de extintores de pó químico seco tipo ABC, de 6 kg, distribuídos pelas diversas áreas
em locais de fácil acesso e facilmente perceptíveis, associados à respectiva sinalização e identificação. Existirá
um inventário dos extintores que estará devidamente numerado e actualizado. Os extintores estarão colocados
a cerca de 1,2 m (pega do extintor) do pavimento. Os extintores serão alvo de verificações periódicas de modo
a aferir a sua validade, o seu estado, o desimpedimento do extintor, a sua visibilidade, existência de sinalética
adequadas, etc. A forma de manuseio do extintor encontra-se descrita no Plano de Emergência.

4.4.8. Primeiros socorros
Existirá em obra uma mala de primeiros socorros para fazer face a qualquer urgência que possa acontecer.
Esta mala estará identificada no escritório do Técnico Administrativo.
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Existirão pelo menos dois socorristas para prestar auxílio imediato em qualquer acidente que possa vir a
acontecer. Este ponto será pormenorizado no Plano de Emergência do PSS.

5. CONDICIONALISMOS EXISTENTES
Os condicionalismos existentes nos locais dos trabalhos e no meio envolvente, que directa ou indirectamente
podem prejudicar ou condicionar os trabalhos no estaleiro, serão identificados na avaliação dos riscos do PSS.
Não obstante, foram identificados alguns condicionalismos que, directa indirectamente, poderão prejudicar ou
condicionar os trabalhos, e que aqui se salientam:
Condicionalismos

Nº

Principais riscos
identificados

Medidas preventivas
Colocar a sinalização prevista
nas plantas em anexo;

1

A via para acesso do estaleiro à
frente de obra cruza com uma via de
circulação denominada “Rayl Yard”

Colisão

2

A via para acesso à frente de obra
cruza com a via de circulação
existente para acesso a um parque
de contentores (antigo estaleiro de
obra)

Garantir a existência de um
sinaleiro para auxiliar o
atravessamento da via.
Colocar a sinalização prevista
nas plantas em anexo;

Colisão

Garantir a existência de um
sinaleiro para auxiliar o
atravessamento da via.

3

4

A via de acesso ao estaleiro
industrial cruza com a via de acesso
de que se dirige da frente de obra
para a Portaria
A via de acesso à Central de Betão
cruza com a via de acesso da frente
de obra para o estaleiro.

Colisão

Colocar a sinalização prevista
nas plantas em anexo.

Colisão

Colocar a sinalização prevista
nas plantas em anexo.

Outros riscos:
- As condições climatéricas em especial o vento e a chuva podem eventualmente dificultar o desenvolvimento dos
trabalhos;
- Existência de tráfego no acesso à obra;
- Intrusão de pessoas não autorizadas na área do estaleiro móvel frente de Obra;
- Informação meteorológica e da ondulação marítima actualizada e se possível localizada;
- Zona de rebentação – Galgamentos - Alertas a mudanças súbitas do estado de agitação do mar.

Nº Pag.: 22/26

APROVADO:

Este documento é propriedade exclusiva da MOTA-ENGIL Engenharia e Construção, não podendo ser utilizado, reproduzido, modificado ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem a sua autorização
expressa. A cópia ou impressão deste documento é considerada como CÓPIA NÃO CONTROLADA devendo ser confirmada a sua actualização.

PE.19917

Projecto de Estaleiro

Edição:02
Data: 23/01/2014

OBRA: 19917 – Empreitada de Construção para Expansão do Terminal XXI - Sines (Fase II)
6. CONTROLO DE ACESSOS
Para acesso à frente de obra (Área Internacional) será necessário o cumprimento da Circular nº2/2013 da PSA
Sines relativo às autorizações de entrada no Terminal XXI, que se encontra no Anexo 12 do PSS. Esta circular
estabelece o modo como é efectuado o pré-pedido de cartão único portuário (CUP), aplicando-se a trabalhadores
de obra, subempreiteiros, fornecedores, empresas de transporte, prestadores de serviços e visitantes. Aquando
da execução deste pré-pedido deve ser indicado como responsável da PSA - Sines a Engª. Susana Romão
(shstgroup@psasines.pt). Estes pedidos poderão ser aceites para acesso diário, mensal ou anual ao TCS
(Terminal de Contentores de Sines).
Após a emissão da lista de autorizações (CUP) pelo SEF/IP, serão elaborados cartões de identificação a emitir
pelo Adt. Serão também emitidos cartões para pessoas que apenas pretendam acesso ao Estaleiro Principal
(sem autorização do SEF/IP).
Apresentam-se aqui o tipo de cartões a implementar:
Cartão 1 - Cartão destinado a acesso total à Obra para pessoas, inseridas e aprovadas no sistema CUP.
Cartão 2 - Cartão destinado a trabalhadores com acesso restrito apenas ao Estaleiro Principal.

CONSTRUÇÃO PARA EXPANSÃO DO
TERMINAL XXI, EM SINES – FASE 2

ACESSO TOTAL
NOME
Empresa: DESIGNAÇÃO ABREVIADA
Categoria: CATEGORIA PROFISSIONAL
N.º: NNNNN
Emitido por: ____________________________________

Validade: DD-MM-AAAA

Figura 1 – Cartão destinado a acesso total à Obra para trabalhadores que permaneçam mais de 24 horas.

Sempre que o destino de permanência seja apenas o

Estaleiro Principal serão entregues cartões de

“ACESSO RESTRITO”, conforme figura abaixo indicada.
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CONSTRUÇÃO PARA EXPANSÃO DO
TERMINAL XXI, EM SINES – FASE 2

ACESSO RESTRITO
N.º: NNN
Emitido por: ____________________________________

Validade:

NNNNNN

Figura 2 – Cartão destinado a trabalhadores com acesso apenas ao Estaleiro Principal.

Será obrigatório a todas as pessoas, o uso do cartão de uma forma visível e identificável, sendo
vedada a entrada na área internacional pelo vigilante da portaria, a todas as pessoas quem não
possuam cartão ou que possuam cartão com acesso restrito.

Após a emissão da lista de autorizações (CUP) pelo SEF/IP, serão elaborados dísticos para viaturas, que terão
como objectivo definir o grau de acesso em Obra. Serão também efectuados dísticos para viaturas que tenham
como destino apenas o Estaleiro Principal (sem autorização do SEF/IP). Todos os dísticos serão distribuídos pela
Portaria.
Dístico 1- Dístico Verde tamanho A5 com identificação do veículo aposto no pára-brisas da viatura – viaturas
autorizadas a aceder à toda a área de obra, incluindo a frente de Obra (Área Internacional);
Dístico 2 - Dístico amarelo tamanho A5 aposto no pára-brisas da viatura – viaturas autorizadas a aceder apenas
ao Estaleiro Principal;
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CONSTRUÇÃO PARA EXPANSÃO DO TERMINAL XXI,
EM SINES – FASE 2

ACESSO TOTAL

99-XX-99
N.º: NNN

Emitido por: ____________________________________

Validade: DD-MM-AAAA

Figura 3 – Dístico destinado a viaturas com acesso a toda a Obra por mais de 24 horas.

CONSTRUÇÃO PARA EXPANSÃO DO TERMINAL XXI,
EM SINES – FASE 2

ACESSO RESTRITO
N.º: NNN

Emitido por: ____________________________________

Validade: DD-MM-AAAA

Figura 4 – Dístico destinado a viaturas com acesso apenas ao Estaleiro Principal.
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A portaria e respectivo segurança, que se encontrará junto à intersecção do “Rayl Yard”, efectuará o controlo de
viaturas destinadas à frente de Obra (Área Internacional), permitindo o acesso apenas a viaturas com dístico
verde aposto no pára-brisas.
Nesse local permanecerá igualmente um Sinaleiro com o objectivo de regular o trânsito através de raquetes de
sinalização, dado que se trata de um cruzamento sem prioridade para os camiões/viaturas da obra em
detrimento dos camiões de transporte de contentores da PSA.
O controlo dos dísticos e dos cartões de identificação (incluindo a sua validade) é garantido pelo Adt.

Normas inerentes a Visitantes
A fim de garantir a segurança dos bens e ainda a segurança de cada visitante, inserido e aprovado no sistema
CUP, nas visitas à zona industrial do estaleiro / frentes de trabalho da obra, serão acompanhados por pessoa
conhecedora do estaleiro, e terão obrigatoriamente de utilizar o EPI adequado, incluindo capacete de protecção.
Independentemente deste procedimento, a visita só poderá ser efectuada se previamente estiver concretamente
definida por escrito a cobertura de seguro de cada visitante.
Aos representantes de autoridades governamentais ou paramilitares, locais e/ou nacionais em visita oficial ou
inspecção, é-lhes facultado o acesso mediante apresentação de identificação através do cartão oficial da entidade
que representam.
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1 INTRODUÇÃO

O Programa de Gestão Ambiental da Obra, adiante referido como PGAO, tem como
objectivo a descrição do Sistema de Gestão Ambiental que a CONDURIL propõe
implementar durante a execução da empreitada «2ª FASE DE AMPLIAÇÃO DO MOLHE
LESTE DO PORTO DE SINES», de modo a criar condições essenciais para a efectiva
protecção do ambiente, nomeadamente através da aplicação rigorosa de todas as
medidas de prevenção e minimização de impactos ambientais e de controlo da sua
aplicação.

Entende-se como “ ambiente “ o meio físico e social envolvente da área consignada e
potencialmente sujeito a efeitos adversos resultantes da execução da empreitada.

2 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

(caracterização da empreitada)

2.1

Caracterização da Zona de Intervenção

(caracterizar a zona de intervenção)

O Cliente é: (designação do Dono de obra)
A Fiscalização é: (designação da Fiscalização)
Prazo de execução:

2.2

Caracterização do estaleiro

(caracterizar o estaleiro)
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Actividades a desenvolver no estaleiro

No estaleiro serão desenvolvidas as seguintes actividades:


Actividade administrativa, escritórios



Armazenamento de materiais



Parqueamento de viaturas



Montagem de cofragem



Armação de ferro

2.2.2

Estruturas

A área ocupada pelo estaleiro será constituída pelas seguintes estruturas:


Área de escritórios, na qual serão inseridos os gabinetes de apoio técnico da
CONDURIL, Fiscalização e Dono de Obra.



Área da ferramentaria



Área social (vestiários, balneários, refeitório)



Área de trabalhos de estaleiro (armação de ferro, montagem de cofragem)

Será colocado um ECOPONTO, para triagem dos resíduos resultantes da actividade
administrativa do estaleiro, com a seguinte identificação:


Papel e cartão – LER 15.01.01



Embalagens de plástico – LER 15.01.02

2.2.3

Infra-estruturas

(descrever as infra-estruturas)

2.2.3.1

Abastecimento de água

O abastecimento de água será efectuada a partir de:


Ponto de água potável (distribuído estrategicamente por vários pontos de obra)
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Aluguer de equipamentos para o efeito (máquinas de água)

2.2.3.2

Rede de esgotos

Preferencialmente, será utilizada a rede pública de drenagem de águas residuais. Caso
não seja possível, será colocada em obra uma fossa séptica. As águas residuais serão
posteriormente recolhidas por entidade devidamente licenciada.

2.2.3.3

Rede de energia eléctrica

A rede de energia eléctrica para toda a zona de execução de trabalhos e instalações
sociais será obtida a partir do quadro geral, da rede de abastecimento público.

Todas as estruturas e infra-estruturas a implantar são amovíveis, após a conclusão da
obra, serão retiradas e repostas as condições previstas no projecto para esse local.

Caso não seja possível o abastecimento a partir da rede pública, serão colocados
geradores.

No Anexo 1, apresentamos a planta de estaleiro e respectiva memória pormenorizada.

3 POLITICA AMBIENTAL

A

Política

Ambiental

adoptada

exprime

o

empenho

na

melhoria

continua

do

comportamento ambiental no decurso da empreitada, inspirado na adopção de bons
princípios de gestão, aplicados a aspectos de poupança de energia, utilização racional de
matérias-primas, Gestão de Resíduos, Qualidade da Água, Ar e do Ambiente Sonoro, bem
como dos aspectos Sócio – Económicos, Ecológicos, Patrimoniais e Paisagísticos.
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A Política Ambiental da CONDURIL concretiza-se nos seguintes objectivos:


Prevenção da poluição, pelo desenvolvimento e utilização de processos, métodos
e práticas, assim como materiais e produtos, que evitem a poluição ou, pelo
menos, a reduzam:
─

Reduzir a quantidade dos resíduos decorrentes das actividades e utilização

dos recursos naturais e energéticos;



─

Reutilizar (nomeadamente a cofragem);

─

Assegurar um destino final adequado para todos os resíduos gerados;

Promover a melhoria contínua do desempenho ambiental pelo aumento da
eficácia do Sistema de Gestão Ambiental;



Introduzir no planeamento das suas actividades operacionais a preocupação de
minimizar os impactos ambientais;



Eliminar, reduzir, reutilizar e reciclar todas as formas de resíduos e utilizar
eficazmente todos os materiais e recursos;



Cumprir com a legislação e normalização ambiental em vigor.



Todos são responsáveis pelo Sistema de Gestão Ambiental implementado na
empreitada, em termos de cada um conhecer e pôr em prática os requisitos que
lhe dizem respeito.

A Politica de Ambiente será afixada em “placards” do escritório da obra e comunicada a
todos os colaboradores pelos seus superiores hierárquicos e em acções de formação e
sensibilização.

No Anexo 2 apresentamos cópia da Politica Ambiental.

4 PLANEAMENTO

O Planeamento do Sistema de Gestão Ambiental, a implementar em obra, baseia-se na
identificação dos aspectos ambientais das actividades, produtos e serviços, aplicáveis à
obra.
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Assim sendo, procedemos à determinação dos aspectos que têm ou podem ter impacte
(s) significativo (s) sobre o ambiente (isto é aspectos ambientais significativos).

4.1

Metodologia para a identificação dos aspectos ambientais e

avaliação e controlo de impactes

Será efectuada a identificação dos aspectos ambientais, quando as actividades a
executar no âmbito da empreitada sejam potencialmente causadoras de impactes
ambientais, nas seguintes zonas de intervenção:


Estaleiro



Zonas envolventes



Frentes de trabalho

4.2

Avaliação dos aspectos ambientais

A avaliação dos aspectos ambientais será realizada através da sua classificação como “
Significativa” ou “ Não significativa”.

Desse modo, calcular-se-á a Significância Ambiental (SA), que é o resultado da soma de
três critérios, Frequência (F), Severidade (S) e o Nível de Controlo (C) do aspecto.

A metodologia para a Identificação dos Aspectos Ambientais encontra-se descrita no
procedimento ambiental “PA 3.4.1 – Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais e
Controlo dos Impactes”.

No Anexo 3 apresentamos uma cópia do referido procedimento.

Os aspectos Ambientais Significativos serão controlados/integrados no Sistema de
Gestão. A forma de controlo poderá passar por:


Definição de Objectivos e metas para a diminuição / eliminação dos impactes
ambientais identificados



Implementação de Programas de Monitorização e medição;
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Aplicação de procedimentos de Controlo Operacional;



Implementação do Plano Integrado de Gestão de Resíduos



Implementação do Plano de Emergência Ambiental

Sempre que ocorram alterações como as apresentadas seguidamente, a identificação e
avaliação dos aspectos ambientais poderá ser revista:


Aquisição de novos equipamentos



Alteração de processos



Alteração das condições de controlo e monitorização



Alterações de legislação.

4.3

Identificação e avaliação dos aspectos ambientais associados ao

funcionamento do estaleiro e zonas envolventes

Nos quadros seguintes (Quadro 1 e 2) apresentamos a avaliação dos aspectos
ambientais associados ao funcionamento do estaleiro, bem como o relativo às zonas
envolventes.

Quadro 1 – Matriz de avaliação dos aspectos ambientais associados ao funcionamento do estaleiro
Domínio
Ar

Aspectos
Ambientais

Origem

Emissão de poeiras

Funcionamento e movimentação da

para a atmosfera

maquinaria e viaturas

Água

Consumo de água

Consumo humano

Resíduos

Papel, cartão,

Serviços administrativos do

plástico e vidro

estaleiro

Solo

Contaminação de

Derrames acidentais de óleos,

solos por substancias

gasóleo, fuelóleo, tintas, etc,

poluentes

resultantes do funcionamento de

C

F

S

C+F+G

SA

1

4

1

6

NS

1

4

1

6

NS

1

4

1

6

NS

0

3

2

5

NS

máquinas e viaturas e/ ou
manuseamento
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Quadro 2 – Matriz de avaliação de impactes ambientais associados às zonas envolventes
Aspectos

Domínio

Origem

Ambientais

Ar

Emissões gasosas

Ruído

Emissão de ruído

Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas
Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas

C

F

S

C+F+G

SA

0

4

1

5

NS

1

4

1

5

NS

0

4

1

5

NS

Perturbação na
Socio-

circulação rodoviária e

económica

de transportes

Circulação de veículos e máquinas

públicos

4.4

Identificação e avaliação de aspectos ambientais associados às

actividades construtivas

4.4.1

Processos Construtivos

Foram identificados os seguintes processos construtivos:


Movimento de terras;



Dragagens;



Estruturas em betão;



Construção civil;



Colocação de pré-fabricados;



Instalações eléctricas

Nos quadros seguintes apresentamos a avaliação dos aspectos ambientais associados a
alguns dos processos construtivos da empreitada.
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Quadro 3 - Matriz de avaliação de impactes ambientais associados ao movimento de terras
Domínio
Ar

Aspectos
Ambientais
Emissões gasosas

Origem
Funcionamento e movimentação da
maquinaria e viaturas

Ar

Emissão de poeiras

Funcionamento e movimentação da
maquinaria e viaturas

Ruído

Emissão de ruído

Funcionamento e movimentação da
maquinaria e viaturas

C

F

S

C+F+G

SA

0

4

1

5

NS

0

4

1

5

NS

1

4

1

6

NS

Quadro 4 - Matriz de avaliação de impactes ambientais associados à execução das estruturas em betão armado
Domínio

Aspectos
Ambientais

Origem

C

F

S

C+F+G

SA

0

4

2

6

NS

0

4

1

5

NS

1

4

1

6

NS

C

F

S

C+F+G

SA

0

4

3

7

S

0

4

1

5

NS

0

4

1

5

NS

0

4

1

5

NS

Solos

Produção de resíduos

Aplicação de betão

Ar

Emissões gasosas

Funcionamento e movimentação da
maquinaria e viaturas

Ruído

Emissão de ruído

Funcionamento e movimentação da
maquinaria e viaturas

Quadro 5 - Matriz de avaliação de impactes ambientais associados à construção civil
Domínio
Solos

Aspectos
Ambientais
Produção de resíduos

Origem
Materiais de construção diversos,
incluindo resíduos perigosos

Ar

Emissões gasosas

Funcionamento e movimentação da
maquinaria e viaturas

Ar

Emissão de poeiras

Funcionamento e movimentação da
maquinaria e viaturas

Ruído

Emissão de ruído

Funcionamento e movimentação da
maquinaria e viaturas
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Quadro 6 - Matriz de avaliação de impactes ambientais associados à pavimentação
Aspectos

Domínio

Origem

Ambientais

Ar

Emissões gasosas

Funcionamento e movimentação da
maquinaria e viaturas

Ar

Emissão de poeiras

Funcionamento e movimentação da
maquinaria e viaturas

Ruído

Emissão de ruído

Funcionamento e movimentação da
maquinaria e viaturas

Sócio -

Perturbações do

económico

trânsito

4.5

Circulação de máquinas e viaturas

C

F

S

C+F+G

SA

0

4

1

5

NS

0

4

1

5

NS

1

4

1

6

NS

0

4

1

5

NS

Requisitos legais e outros requisitos

Os requisitos legais e regulamentação são controlados através da Síntese do diário da
Republica, enviada semanalmente pela AEP (Associação Empresarial de Portugal), sendo
o conteúdo desta informação analisado, semanalmente, pela Direcção da Qualidade,
Ambiente

e

Segurança,

(DQ),

que

identifica

e

analisa

os

requisitos

legais

e

regulamentares aplicáveis à actividade da empreitada.

Os Serviços Jurídicos da CONDURIL prestam apoio à DQ, sempre que necessário, para a
interpretação dos diplomas legais.

A DQ mantém as listas actualizadas das últimas edições de todos os documentos,
impressos, normas, legislação e regulamentos no programa “GESDOC”. As disposições
legais aplicáveis à empreitada são comunicadas através da Responsável pelo Ambiente.

No Anexo 4 é apresentada a listagem da legislação ambiental vigente que deverá ser
cumprida durante a execução da empreitada, sem prejuízo de outra que entretanto entre
em vigor.
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4.6

Objectivos e metas

Os objectivos e metas a cumprir na implementação do Sistema de Gestão Ambiental da
obra, são:


Reclamações por parte da população <1



Contra ordenações = 0

5 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

5.1

Recursos, atribuições, responsabilidades e autoridade

A empreitada será acompanhada pela equipa técnica patente no organigrama da obra,
onde se define a função de cada membro relativamente às principais áreas de
intervenção.

O responsável pelo ambiente afecto à empreitada é responsável pelo cumprimento das
seguintes condicionantes:


Elaborar, com colaboração do Director técnico da obra (DTO), o Plano de Gestão
Ambiental da obra (PGAO);



Acompanhar e verificar a implementação das medidas e acções de carácter
Ambiental definidas na Caderno de Encargos;



Definir

e,

sempre

que

necessário,

corrigir

os

procedimentos

internos

relacionados com a implementação e controlo de medidas de protecção
Ambiental;


Fornecer aos trabalhadores todas as informações e meios necessários ao
cumprimento dos procedimentos estabelecidos no âmbito do Sistema de Gestão
Ambiental;



Organizar e manter os registos considerados essenciais para a boa Gestão
Ambiental da obra, incluindo os registos dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a implementação do Sistema de Gestão Ambiental;
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Elaborar, manter e actualizar toda a documentação relacionada com o Sistema
de Gestão Ambiental (certificados, licenças e autorizações, formulários e
registos, resultados de controlo e avaliação, comunicações);



Registar a ocorrência de quaisquer desvios na execução das medidas previstas
no presente Sistema de Gestão Ambiental;



Elaborar os relatórios de progresso ou outros relatórios específicos sobre o
Sistema de Gestão Ambiental, solicitados pelos responsáveis hierárquicos, pelo
Dono de Obra ou por entidades exteriores com responsabilidades no âmbito
deste Sistema de Gestão Ambiental;

A responsabilidade pela realização dos trabalhos de acordo com o Sistema de Gestão
Ambiental é partilhada por todos os colaboradores, em termos de cada um ser
responsável por aquilo que faz, face às correspondentes especificações, processos ou
procedimentos que lhes digam respeito.

Os colaboradores serão informados das suas funções, bem como das responsabilidades
pelo Responsável pelo Ambiente e pelo DTO. O organigrama está afixado na vitrine do
estaleiro.

A articulação entre os membros da equipa técnica com responsabilidades e autoridade
para gestão e controlo ambiental em obra pode ser observada no quadro seguinte
(Quadro 7).

Quadro 7 – Matriz de articulação entre os membros da equipa técnica com responsabilidades e autoridade para
gestão e controlo ambiental em obra
Função

Director
Técnico

Gestão Ambiental da Obra

Obra

Elaboração do PGAO da obra

X

Verificação e aprovação do PGAO da obra

X

Elaboração de procedimentos ambientais

x

Verificação e aprovação de procedimentos

X

ambientais

Téc.
Adj. DTO

Encarregado
Administrativo

X

X

X

X

Aprovação de documentos
Elaborado por

Resp.
Ambiente
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Função
Gestão Ambiental da Obra

Director
Técnico

Resp.

Rev. 00

Téc.
Adj. DTO

Ambiente

Encarregado
Administrativo

Obra

Implementação das medidas de minimização

X

previstas no PGAO
Elaboração de relatórios de acompanhamento da

X

X

X

X

X

X

X

X

obra
Implementação de Medidas de Controlo
Ambiental

X

X

X

X

X

X

Comunicação, à Fiscalização e/ou Dono de Obra,
da ocorrência de acidentes passíveis de provocar
impactos no ambiente
Comunicação, à Fiscalização e/ou Dono de Obra,
da aplicação de medidas preventivas e
correctivas

X

Registo das principais ocorrências ambientais
Gestão de resíduos

X

X

X

X

X

Registos

X

X

X

X

X

Monitorizações

X

X

5.2

Competência, formação e sensibilização

Todos os trabalhadores da obra serão continuamente informados e sensibilizados para a
importância das questões ambientais envolvidas na empreitada.

No início da obra será realizada uma acção de formação para as seguintes categorias
profissionais:


Director Técnico de Obra



Topógrafo



Administrativo



Encarregado

Esta acção de formação terá os seguintes objectivos:


Apresentar o PGAO, explicar a sua importância para a execução da obra e o
papel desempenhado pelos vários intervenientes na sua aplicação;
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Salientar a importância da conformidade da execução dos trabalhos com a
legislação ambiental em vigor;



Salientar a necessidade de cumprir medidas de minimização de impactes
previstas no PGAO;



Alertar para as consequências potenciais do não cumprimento das medidas
especificadas no PGAO;



Transmitir os conhecimentos técnicos para a execução dessas medidas



Divulgação dos planos de Emergência Ambiental

Após a formação inicial serão efectuadas acções de sensibilização, na frente de obra,
sempre que se inicia uma nova actividade, tendo como principal objectivo a divulgação
das medidas de minimização dos impactes ambientais provocadas pela respectiva
actividade.

Os registos das acções de formação serão arquivados na pasta “Registos do Ambiente”
que estará disponível no estaleiro, para consulta.

A actualização da pasta será da responsabilidade do Técnico de Higiene e Segurança da
Obra.

5.2.1

Responsabilidade pela formação

A responsabilidade pela formação será a seguinte:


A formação inicial, referida no ponto anterior, será dada pelo Responsável pelo
Ambiente em Obra;



A formação, sempre que se inicie uma actividade com Impactes Ambientais, será
dada, preferencialmente pelo Responsável pelo Ambiente ou, na impossibilidade
deste, pelo Técnico de Segurança em obra;



A formação a todos os trabalhadores que entram de novo na empreitada será
dada pelo Técnico de Segurança, conjuntamente com a formação de acolhimento
da segurança.
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5.2.2

Plano de formação

No Anexo 5 apresentamos cópia do Plano de formação, que é aplicável a todos os
trabalhadores presentes na empreitada, incluindo os trabalhadores dos subempreiteiros.

O Plano de formação será actualizado sempre que seja necessário realizar acções de
sensibilização/formação Ambiental mais específicas, para além, das previstas.

5.3

No

Comunicação

âmbito

do

Sistema

de

Gestão

Ambiental

a

comunicação

interna

(CONDURIL/Fiscalização) far-se-á essencialmente através de:


Reuniões de obra



Relatórios de acompanhamento periódicos



Comunicações escritas (fax, correio electrónico, papel, etc.)

Os acidentes ambientais serão comunicados de imediato ao Dono de Obra / Fiscalização,
através de um dos meios referidos no parágrafo anterior.

A comunicação externa (com entidades externas à obra) far-se-á do seguinte modo:


Será dado conhecimento ao Dono de Obra/fiscalização, pela CONDURIL, via
comunicação interna, sempre que no decorrer da obra seja necessário contactar
entidades

externas

à

empreitada,

ou

esta

seja

contactada

por

estas,

nomeadamente: Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade
(ICNB), Agência Portuguesa de Ambiente (APA), Instituto de Gestão do
Património

Arquitectónico

e

Arqueológico

(IGESPAR),

Comissão

de

Desenvolvimento Regional (CCDR), Instituto da água (INAG), Inspecção Geral do
Ambiente e Ordenamento do Território (IGAOT), Administração das Regiões
Hidrográficas (ARHN) e autarquias locais, incluindo juntas de freguesia.


As reclamações da população serão registadas e comunicadas, via comunicação
interna, à fiscalização e Dono de obra.
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Documentação do Sistema de Gestão Ambiental

5.4.1

Controlo do PGAO

As edições e revisões do PGAO são identificadas na 1ª página, na lista “ lista das revisões
efectuadas”

As revisões, registadas na primeira página, são numeradas a partir do zero até que uma
nova edição integre todas as revisões anteriores. Quando as alterações afectem mais de
metade das páginas do PGAO, ou após a emissão de três revisões consecutivas, emitirse-á uma nova edição.

5.4.2

Controlo dos Procedimentos Ambientais

Os procedimentos Ambientais, designados por MCA – Medidas de Controlo Ambiental, são
controlados através da lista de controlo, mod.040/DQ, onde estão identificadas as
edições em vigor e respectivos detentores.

A lista mod.040/DQ encontra-se no anexo 6.

5.4.3

Controlo de legislação

De acordo com o definido no ponto 4.2 do PGAO.

5.4.4

Controlo de outros procedimentos

De acordo com o exposto no PQ2.3.1 – Controlo de documentos (Anexo 3).
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5.4.5

Distribuição de documentos em obra

A distribuição de documentos e recolha de obsoletos, em obra, é da responsabilidade do
DTO.

São controlados através da lista de controlo, mod.040/DQ, onde estão identificadas as
edições em vigor e respectivos detentores.

A lista mod.040/DQ encontra-se no Anexo 6.

5.5

Controlo operacional

Face ao levantamento efectuado, serão implementados vários Procedimentos de Controlo
Ambiental, que visam a minimização dos impactes ambientais significativos.

Nos quadros seguintes, encontram-se identificados alguns dos procedimentos de controlo
ambiental a implementar na presente empreitada.

Quadro 8 - Procedimentos de controlo Ambiental associados ao funcionamento do estaleiro
Domínio

Ar

Água

Resíduos

Aspectos
Ambientais

Origem

Emissão de poeiras

Funcionamento e movimentação

para a atmosfera

da maquinaria e viaturas

Consumo de água

Consumo humano

Papel, cartão,

Serviços administrativos do

plástico e vidro

estaleiro

SA

Procedimento de Controlo
Ambiental

NS

MCA 01

NS

Utilização racional da água
MCA 02

NS

MCA 12
Plano de Gestão de Resíduos

Derrames acidentais de óleos,

Solo

Contaminação de

gasóleo, fuelóleo, tintas, etc.,

solos por substancias

resultantes do funcionamento de

poluentes

máquinas e viaturas e/ ou

NS

Conforme plano de emergência
ambiental

manuseamento
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Quadro 9 - Procedimentos de controlo Ambiental associados às zonas envolventes
Domínio

Ar

Aspectos
Ambientais
Emissões gasosas

Origem
Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas

SA

Procedimento de Controlo
Ambiental

NS

MCA 11
Racionalização da circulação de

Ruído

Emissão de ruído

Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas

NS

veículos afectos à obra,
manutenção e revisão periódica
de máquinas e viaturas

Socio-

Perturbação na

Circulação de veículos e

económica

circulação rodoviária

máquinas

NS

MCA 14

Quadro 10 - Procedimentos de controlo ambiental associados à execução das estruturas em betão armado
Domínio

Aspectos
Ambientais

Origem

SA

Procedimento de controlo
Ambiental
MCA02

Solos

Produção de resíduos

Aplicação de betão

NS

MCA 12
Plano de gestão de Resíduos

Ar

Emissões gasosas

Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas

NS

MCA 11
Racionalização da circulação de

Ruído

Emissão de ruído

Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas

NS

veículos afectos à obra,
manutenção e revisão periódica
de máquinas e viaturas.

Quadro 11 - Procedimentos de controlo ambiental associados ao movimento de terras
Domínio

Aspectos
Ambientais

Ar

Emissões gasosas

Ar

Emissão de poeiras

Origem
Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas
Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas

SA

Procedimento de controlo
Ambiental

NS

MCA 11

NS

MCA 11
Racionalização da circulação de

Ruído

Emissão de ruído

Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas

veículos afectos à obra,
NS

manutenção e revisão
periódica de máquinas e
viaturas.
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Quadro 12 - Procedimentos de controlo ambiental associados à pavimentação
Aspectos

Domínio

Origem

Ambientais

Ar

Emissões gasosas

Ar

Emissão de poeiras

Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas
Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas

SA

Procedimento de controlo
Ambiental

NS

MCA 11

NS

MCA 11
Racionalização da circulação

Ruído

Emissão de ruído

Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas

de veículos afectos à obra,
NS

manutenção e revisão
periódica de máquinas e
viaturas.

Sócio -

Perturbações do

económico

trânsito

Circulação de máquinas e viaturas

NS

MCA 14

Quadro 13 - Procedimentos de controlo Ambiental associados à construção civil
Domínio

Aspectos

Origem

SA

Procedimento de controlo

Ambientais
Solos

Ambiental

Produção de

Materiais de construção diversos,

resíduos

incluindo resíduos perigosos

Procedimentos: MCA02, MCA
S

12 e Plano de gestão de
Resíduos

Ar

Emissões gasosas

Funcionamento e movimentação
da maquinaria e viaturas

Procedimento: MCA 11

NS

Ar

Emissão de poeiras

Funcionamento e movimentação

Ruído

Emissão de ruído

Funcionamento e movimentação

Racionalização da circulação

da maquinaria e viaturas

de veículos afectos à obra,

da maquinaria e viaturas

Procedimento: MCA 11

NS

NS

manutenção e revisão
periódica de máquinas e
viaturas.

A identificação e avaliação dos impactos ambientais negativos significativos será
actualizada sempre que necessário.

No Anexo 7 apresentamos os Procedimentos Ambientais, a implementar na obra:


MCA 01 – Emissão de poeiras para a atmosfera



MCA 02 – Gestão de resíduos



MCA 11 – utilização de veículos e maquinaria de apoio à obra.
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MCA 12 – contaminação de solos



MCA 14 – Aspectos sócio - económicos

Rev. 00

O horário de funcionamento da obra foi estabelecido de modo a que as horas de trabalho
correspondam ao período diurno, de forma a minimizar os impactes ambientais negativos
na população, como é o caso do ruído.

5.5.1

Plano de Gestão de resíduos

Os resíduos serão temporariamente armazenados em obra, em local previamente
definido, devidamente acondicionados e identificados.

Todos os resíduos serão removidos e transportados a destino final

adequado,

devidamente licenciado pelas autoridades competentes para receber o tipo de resíduos
em causa, preferencialmente localizados na área geográfica da empreitada.

O Plano de Gestão de Resíduos a implementar na obra encontra-se no Anexo 85, assim
como as licenças dos operadores de resíduos.

As guias de acompanhamento de resíduos serão arquivadas numa pasta intitulada
“Registos do Ambiente” que estará disponível no estaleiro, para consulta.

A actualização da pasta será da responsabilidade do Técnico de Higiene e Segurança da
Obra.

5.6

Plano de Emergência Ambiental

De modo a responder a possíveis situações de emergência, foram elaborados os
seguintes Planos de Emergência Ambiental:


Plano de Emergência Ambiental: Derrame de combustível



Plano de Emergência Ambiental: Derrame de óleos usados



Plano de Emergência Ambiental: Incêndio
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Nos planos são descritos os cenários previstos, os impactos ambientais associados, as
medidas de combate, as equipas de intervenção e suas responsabilidades, bem como as
medidas a tomar no rescaldo do acidente. No anexo 9, apresentamos os planos de
emergência ambiental.

5.6.1

Circuito de comunicação/actuação

Na figura seguinte (Figura 1) é ilustrado o circuito de comunicação/actuação em caso de
emergência ambiental.
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INCIDENTE

ALERTA
1ª Pessoa a tomar
conhecimento
Chama socorros externos
Encarregado/Técnico de

ou internos.

segurança

Impede o acesso de
pessoas não autorizadas

Informar o DTO

Implementar as medidas de combate
definidas nos Planos de Emergência
Ambiental

DTO

Implementa as medidas de rescaldo do
incidente

Informa a

Informar

Fiscalização e Dono

Responsável

de obra

Ambiente

Recolhe a
informação do
incidente

Emite relatório do
incidente

Figura 1 – Circuito de comunicação / actuação
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5.6.2

Kit de combate a derrames

No estaleiro existirá o seguinte Kit de combate a derrames:


Palete retentora com: bidão de areia (material absorvente), bidão para recepção
do material contaminado, pá e luvas.

O plano de emergência Ambiental irá ser divulgado a todos os trabalhadores, na
formação inicial (conforme plano de formação no Anexo 5) e nas formações de
acolhimento, juntamente com a formação de segurança.

6 VERIFICAÇÃO

6.1

Monitorização e medição

A implementação do PGAO será monitorizada através da implementação das acções
descritas nos pontos seguintes.

6.1.1

Relatórios de acompanhamento mensal

Serão elaborados relatórios mensais de acompanhamento, onde serão referidos aspectos
relativos à implementação do Plano de Gestão Ambiental, nomeadamente:


Estado de implementação das medidas de minimização



Acções de formação / sensibilização efectuadas e previstas.



Mapa de registo de gestão de resíduos



Mapa de registo de Não conformidades e Reclamações do foro Ambiental



Análise de possíveis incidentes / acidentes, que tenham decorrido no período em
análise.



Lista de operadores / transportadores de resíduos actualizada



Registos

fotográficos

alusivos

ao

desenvolvimento

dos

trabalhos

acompanhamento Ambiental.
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Plano de Monitorização e Medição dos Recursos Hídricos

Relativamente aos recursos hídricos será implementado o seguinte plano.

Parâmetros a Monitorizar

Águas superficiais (Anexo XXI do Decreto – Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto)


pH (uni. PH)



Temperatura (ºC)



Variação da temperatura (ºC)



Oxigénio dissolvido (% de saturação)



Carência Bioquímica de Oxigénio) – CBO (mg/l)



Azoto amoniacal (mg/l)



Fósforo Total (mg/l)



Cloretos (mg/l)



Sulfatos (mg/l)



Clorofenois (µg/ por composto)



Hidrocarbonetos aromáticos polinuclerares (µg/l)



Substancias tensoactivas aniónicas



Bifenilospoliclorados (PCB) (µg/l)



Azoto Kjeldhal (N mg/l)



Cianetos totais (CN mg/l)



Arsénio total (AS mg/l)



Cádmio total (Cd mg/l)



Chumbo total (Pb mg/l)



Crómio Total (Cr mg/l)



Cobre total (Cu mg/l)



Mercúrio total (Hg mg/l)



Níquel total (Ni mg/l)



Zinco total (Zn mg/l)
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Periodicidade

A periodicidade das campanhas de monitorização será a indicada no quadro seguinte

Quadro 14 – Periodicidade das campanhas de monitorização dos recursos hídricos
Monitorização inicial

Monitorização a meio da

(situação de referência)

empreitada

X

X

Águas Superficiais

6.2

Monitorização final

X

Avaliação da conformidade

6.2.1

Requisitos legais

Depósitos e empréstimos

Todas as zonas de depósito e/ou empréstimos, serão alvo de aprovação do Dono de Obra
e autorização dos respectivos proprietários. Será também solicitada a autorização à
autarquia respectiva, para depósito de terras a vazadouro, conforme o estipulado no
Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril.

6.2.2

Não conformidades, acções correctivas e acções preventivas

A metodologia a adoptar no tratamento de não conformidades encontra-se descrita no
PQ 7.2.1 – Tratamento de não conformidades (Anexo 3). Todas as não conformidades
observadas serão devidamente registadas em RNC (Relatório de Não Conformidades) e
analisados, pelo responsável pelo Ambiente, de modo a:


Determinar as causas;



Definir e implementar acções de correcção;



Avaliar a necessidade de acções correctivas que assegurem a não repetição;



Determinar e implementar as acções correctivas;



Registar as acções empreendidas;
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Avaliar a sua eficácia.

A metodologia a adoptar na implementação de acções correctivas e preventivas
encontra-se descrita no PQ 7.4.1 – Acções correctivas e preventivas (Anexo 3)

Os RNC, incluindo as acções de correcção, acções correctivas e preventivas, serão
incluídas nos relatórios de acompanhamento Ambiental, elaborados mensalmente, e
entregues ao Dono de Obra/ fiscalização.

6.3

Controlo de Registos

Foram identificados, como relevantes para o Sistema de Gestão Ambiental, os seguintes
registos:


Relatórios de acompanhamento mensal;



Guias de acompanhamento de resíduos;



Licenças das empresas com funções de transporte, armazenamento e destino de
resíduos, provando ser entidades devidamente licenciadas para o efeito
(operadores de gestão de resíduos);



Actas de reunião;



Comunicações de obra;



Relatórios de auditoria;



Registos de formação.

Os registos serão arquivados numa pasta intitulada “ Registos do Ambiente” separados
por separadores, conforme o tipo de registos.

6.4

Auditorias internas

O planeamento das auditorias ambientais é efectuado de acordo com o procedimento PQ
7.1.1 – Auditorias (Anexo 3).
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A empreitada será auditada pelo menos uma vez e sempre que a sua duração exceda um
ano e se preveja uma duração de mais de seis meses. Para Além das auditorias
planeadas, serão efectuadas auditorias de seguimento sempre que se justifique.

O Plano de auditorias encontra-se no anexo 10.

6.5

Revisão pela Direcção

A verificação da implementação do PGAO à empreitada conduz a uma validação dos
processos adoptados no sentido da melhoria contínua.

No caso de surgirem situações, durante a execução da empreitada, que não foram
previstas ou analisadas no PGAO, serão efectuadas as revisões da documentação,
proceder-se-á

às

necessárias

reformulações

e

actualizações

de

documentos,

procedimentos, ou mesmo do PGAO.
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ANEXOS

(a incluir)

ANEXO 1 – Memória descritiva e plantas de estaleiro
ANEXO 2 – Politica de Ambiente
ANEXO 3 – PA 3.4.1; PQ 2.3.1; PQ 7.1.1; PQ 7.2.1; PQ 7.4.1
ANEXO 4 – Lista de Legislação
ANEXO 5 – Plano de formação
ANEXO 6 – Lista de controlo de documentos (mod.040/DQ)
ANEXO 7 – Procedimentos Ambientais
ANEXO 8 – Plano de gestão de resíduos e Licenças dos Operadores de Resíduos
ANEXO 9 – Planos de Emergência Ambiental e Lista de contactos de emergência
ANEXO 10 – Plano de auditorias
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INTRODUÇÃO
À escala global os portos portugueses são essencialmente regionais, o que faz com que os volumes de carga a movimentar

sejam relativamente baixos e como tal o interesse dos grandes navios porta-contentores em escalar os nossos portos é

Dada a exiguidade do hinterland dos seus portos (parte da Península Ibérica), Portugal retira vantagens se apostar em atrair
os grandes navios porta-contentores a um único porto hub, de forma a concentrar aí a movimentação de carga para o
hinterland ou para outros portos feeder. Para receber navios deepsea, esse porto tem de ser um porto de águas profundas,

e o único em Portugal presentemente com estas condições naturais é Sines.
Embora no território nacional pudessem ser construídos outros terminais, noutros pontos da costa com fundos e espaço
para atividades logísticas e industriais adjacentes, numa primeira fase considera-se ser necessário criar massa crítica em
pelo menos um porto português, pelo que é mais viável e defensável concentrar esforços em Sines, que está a uma
distância suficientemente reduzida da Área Metropolitana de Lisboa e dispõe já de quase todas as condições essenciais e

considerável capacidade de expansão. De momento, as restrições à continuação da expansão de Sines são as limitações
dos acessos rodoviários e principalmente ferroviários, bem como a capacidade do terminal de contentores (Terminal XXI),
restrição que se espera estar resolvida num horizonte próximo.
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Enquadramento

ainda diminuto.
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TENDÊNCIAS GLOBAIS E SUA TRADUÇÃO NO PORTO DE SINES
SITUAÇÃO APS

1 – Aumento da dimensão dos navios de contentores
(comprimento, calado e boca)

1 – Sines têm condições ideais para receber grandes
navios; está prevista o aumento do comprimento do cais
para poder acolher até 3 grandes navios em simultâneo

2 – Contentorização crescente das mercadorias no
transporte marítimo

2 – Terminal XXI tem capacidade para aumentar a sua
capacidade quer do lado mar, quer do lado terra, quer
ainda de movimentação

3 – Mais trocas comerciais com a Ásia

3 – APS tem cada mais navios de/para China, alinhado
com a tendência global

4 – Perda de competitividade do transporte ferroviário,
nacional e ibérico

4 – O aumento dos custos operacionais, nomeadamente
do petróleo ajudará à recuperação da posição relativa da
ferrovia face ao transporte rodoviário

5 – Liberalização e Interoperabilidade ferroviária a nível
europeu

5 – Dependência face às decisões espanholas sobre
interoperabilidade: bitola, sinalização, eletrificação, etc.
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Enquadramento

TENDÊNCIAS GLOBAIS
(médio/longo prazo)
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SITUAÇÃO PRESENTE NO PORTO DE SINES
No ano de 2013 o Porto de Sines teve um crescimento extraordinário na movimentação de contentores, que se deveu

A reserva de capacidade que havia em Sines permitiu a transferência gradual de algumas escalas de navios deepsea da

•

MSC que antes escalavam Valência (porto que tem sentido recentemente algumas dificuldades operacionais). Esta

reserva de capacidade está presentemente próxima de esgotar
•

Os custos de movimentação em Sines são atrativos

•

O desempenho dos meios de movimentação no terminal de contentores é muito satisfatório

•

As Janela Única Portuária (JUP) e Janela Única Logística (JUL) são uma vantagem competitiva reconhecida pelos
clientes, permitindo o processamento célere das cargas e (des)alfandegamento
As situações pontuais de greve no Porto de Lisboa e divergências entre armadores e estivadores em Valência

•

originaram alguma transferência de cargas para Sines
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SITUAÇÃO PRESENTE DOS PRINCIPAIS PORTOS DE ESPANHA
Em Espanha a movimentação nos portos no ano de 2012 subiu 4% e em 2013 deverá terminar com perto de 3% de
quebra. No entanto, houve uma quebra importante dos granéis, sobretudo porque foi um bom ano agrícola (menor

funcionaram mais tempo devido à elevada pluviosidade). Igualmente, alguns portos espanhóis perderam cargas de

transhipment para portos na sua envolvente, nomeadamente para Tânger Med e para Sines.
Salienta-se o considerável aumento das exportações espanholas. No ano de 2012 houve um aumento das exportações
marítimas de 22% e em 2013 o aumentos estimado é próximo de 10%. A movimentação das mercadorias para
exportação têm comercialmente maior valor (para o porto) do que a carga de transhipment.
Em Algeciras, por exemplo, a carga em trânsito representa 92% do total mas os restantes 8%, de importações e

exportações, são responsáveis por importantes receitas adicionais. Assim, apesar da possível quebra de tráfego, as
receitas anuais estimadas serão superiores e o lucro esperado para 2013 será superior em 7% face a 2012.
O porto de Valência registará uma quebra de 3,5% em 2013 e tem sentido problemas na capacidade de movimentação
em alguns terminais (nomeadamente o da MSC), estando os seus custos de estiva acima dos restantes portos, o que
potenciou alguma transferência de transhipment para Sines.
Página
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Enquadramento

importação de alimentos, etc.), e, em particular, uma quebra na importação de carvão (as centrais hidráulicas
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IMPACTES PARA OS DIFERENTES STAKEHOLDERS
A percepção dos diversos stakeholders consultados é de que a construção do troço em falta entre Évora e Caia

•

Resultados das Entrevistas

trará benefícios não só ao Porto de Sines como também aos portos (e potencialmente indústrias) de toda a
zona Sul e Centro do país.
Um dos mercados potenciais da nova linha ferroviária poderá ser o setor agrícola exportador da Estremadura,

•

nomeadamente pela recente reabertura do terminal ferroviário de mercadorias de Mérida.
O encurtamento da distância a Madrid com a nova ligação em estudo poderá ser parcial ou totalmente anulado

•

pelas decisões quanto ao percurso do lado Espanhol. Este fator, bem como a escolha da bitola, serão fatoreschave na articulação com Espanha para uma plena integração e interoperabilidade.
Independentemente da construção do novo troço Évora-Caia, a beneficiação e modernização da ligação

•

ferroviária entre Sines e o Entroncamento trará benefícios à competitividade da ferrovia e consequentemente
do Porto de Sines, uma vez que os custos unitários do transporte por comboio se reduzirão substancialmente
com o aumento da capacidade de tração e de comprimento do comboio, pela eliminação das atuais pendentes

e pelo aumento do comprimento máximo dos comboios.
Existe algum receio dos atuais clientes da ferrovia em relação às possíveis consequências da privatização da CP

•

que poderão vir a ser praticados, sem subvenção do estado e numa empresa com fins lucrativos.
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IMPACTES PARA OS DIFERENTES STAKEHOLDERS
•

Atualmente existe uma procura apenas residual de contentores satisfeita por ferrovia entre Sines e Espanha, pelo

ligadas ao aumento dos custos no transporte rodoviário, nomeadamente pelo esperado aumento do preço dos
combustíveis, custos associados aos impactes ambientais, etc. Para muitos dos produtos movimentados, o
transporte rodoviário continuará a ser mais rápido e mais flexível, nomeadamente para pequenas quantidades,
produtos com peso relativamente reduzido e elevado valor, produtos perecíveis, com origem/destino final
geograficamente disperso, etc.
•

No interior do Terminal XXI serão realizados no curto prazo investimentos para aumentar a capacidade ferroviária,
quer pelo lado da manipulação dos contentores quer pelo lado do comprimento máximo de cada comboio.

•

A Aliança P3 poderá extremar as espectativas de crescimento do porto de Sines, pela sua inclusão ou não nos portos
utilizados pelos 3 armadores. Aparentemente Sines é o porto de águas profundas Português escolhido pela Aliança.
No entanto um forte hinterland potenciado por uma ferrovia eficiente e competitiva trará maior solidez a esta

decisão.
•

Com um eventual aumento do número de navios que tocam Sines, aumentará tendencialmente a diversidade das
matérias e materiais carregados e descarregados, o que por sua vez potencia o aumento do hinterland mas também
do foreland de Sines, pelo maior efeito de hub para o mercado de transhipment.
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que a procura em função das alterações na competitividade da ferrovia serão difíceis de prever e estarão também

3 - Alterações na Ligação
Ferroviária

TIS | Relatório Final (Abril 2014)

Estudo de movimentação de mercadorias no Porto de Sines e de viabilidade
económica e financeira de um novo acesso ferroviário a Espanha

METODOLOGIA
O presente documento faz parte de um estudo que visa por um lado produzir previsões de procura
(nomeadamente de cargas contentorizadas) para o Porto de Sines e por outro contribuir para a avaliação da
importância estratégica da nova ligação ferroviária para o Porto de Sines com uma avaliação económica e

portuária e não a operação ferroviária de mercadorias.

A avaliação da rentabilidade financeira e a análise custo-benefício (ACB) baseiam-se na procura prevista na Fase
1, com um maior aprofundamento do transporte ferroviário e seguem as recomendações da Comissão Europeia
(“Guide to cost-benefit analysis of investment projects, European Commission Evaluation Unit, DG MOVE,
Passengers Policy, 2008”).

Esta metodologia assenta na análise dos fluxos de reais tesouraria (financeiros) ou fluxos económicos (dentro dos
diversos agentes do Estado) e incrementais do projeto, ou seja, na comparação dos custos e das receitas
(financeiras) ou dos benefícios (sócio-económicos) nos cenários Sem projeto (“do nothing” ou “do minimum”) ou
Com projeto (“do something”).
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METODOLOGIA
Desta forma, no presente estudo são tomadas opções e assumidos diversos pressupostos, nomeadamente:
• Preços constantes do ano 2012, dado ser este ano a que reportam os valores de investimento e para não
influenciar os valores de base com a atualização para 2014 cujos valores podem ainda ser considerados

Metodologia

provisórios e dependem da fonte utilizada (por exemplo INE ou Banco de Portugal).
• A taxa de desconto financeira de 5% - relacionada com o custo do financiamento.
• A taxa de desconto económica de 5,5% - relacionada com o custo de oportunidade dos capitais públicos.
• Óptica do Estado enquanto decisor que agrega o investimento e manutenção das infraestruturas ferroviárias, a
gestão portuária e não a operação ferroviária de mercadorias, que deverá ser privatizada no curto prazo.
• O cenário “do minimum” corresponde a um cenário “do nothing” em que são consideradas as diversas
alterações na oferta do lado espanhol (com impacte na procura do lado português) desenvolvidas na Fase 1.

Os cenários Com projeto (“do minimum”) e Sem projeto (“do something”, provenientes da Fase 1 do presente

Copyright TIS 2014

estudo são reapresentados de forma sumária em seguida.
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Alterações na Infraestrutura Ferroviária

CENÁRIO “DO SOMETHING” - NOVO TROÇO ENTRE ÉVORA E CAIA
A nova linha ferroviária entre Sines e Caia, prevista no contrato de concessão

do terminal de contentores celebrado em 1999, inclui um novo troço de cerca
de 90km entre Évora norte e Caia.
Este importante fecho da rede ferroviária nacional permitirá uma redução de
cerca de 135 km no trajeto das mercadorias de Sines para Espanha e viceversa, pela fronteira de Elvas – Badajoz (a linha até Évora já foi
construída/modernizada e eletrificada).
Atualmente, o percurso para a fronteira de Caia obriga os comboios a
passarem por Setil, Entroncamento, etc., o que constitui um acréscimo de
43% da distância por ferrovia de Sines até à fronteira e implica diversas
restrições na operação dos comboios de mercadorias (tráfego, peso máximo,
velocidade, tração elétrica, etc.).

Troço
Troç
o por
por
construi
cons
truir:
r:
construir:
Évora - Elvas

Para além da construção deste “missing link” na rede, serão realizados outros
melhoramentos no troço entre Sines e Poceirão, apresentados em seguida.
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Estão igualmente previstas diversas melhorias
para os outros troços da linha, destacando-se
como mais importantes:
•
Uma variante a Santiago do Cacém (em vez
alternativa nova ligação direta a Grândola),
minorando as restrições operacionais hoje
existentes decorrentes das fortes pendentes
junto a Santiago do Cacém
•
Harmonizando a capacidade de carga em
diversos troços
•
Criação de estações técnicas e linhas de
resguardo
Estas melhorias permitirão:
•
Aumentar peso máximo do comboio (de
1040 para 1400 TRB)
•
Aumentar o comprimento máximo do
comboio (de cerca de 480 para 750 m)
•
Facilitar o cruzamentos de comboios em via
única, flexibilizando os canais horários

Estas alterações constituirão um importante fator de competitividade, permitindo o aumento da capacidade e a
diminuição dos custos unitários do transporte (i.e. pelo mesmo custo, ou um pequeno aumento marginal, um comboio
poderá transportar até 40% mais contentores ou caixas móveis).
Os troços por modernizar correspondem segundo os valores fornecidos pela REFER um investimento significativamente
mais baixo do que a construção da ligação em falta. (sensivelmente 110M€ face a 890M€)
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Alterações na Infraestrutura Ferroviária

CENÁRIO “DO SOMETHING” - MELHORIAS NA LINHA FERROVIÁRIA ENTRE
SINES E POCEIRÃO
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INVESTIMENTOS JÁ REALIZADOS NA NOVA LINHA SINES - ELVAS

troço Évora – Elvas com cerca de 90 km e um investimento estimado em 220 M€*, bem como uma nova estação
técnica de resguardo e cruzamento de comboios, com um investimento estimado em cerca de 3 M€*.

Fonte: Adaptação TIS, elaboração MSC
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Investimentos Recentes

Na linha entre Sines e Évora foram recentemente realizados investimentos de cerca de 295 M€, estando por realizar o
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CENÁRIO “DO SOMETHING” – MARCOS TEMPORAIS E ANO HORIZONTE
Foram considerados os seguintes horizontes:

2016 - para a entrada em funcionamento da ligação modernizada entre Sines e Poceirão, nomeadamente pela
construção da Variante de Santiago do Cacém ou da Ligação Sines-Grândola (em alternativa), e dos investimentos
necessários à utilização de comboios de 750m de comprimentos e de 1400 TRB de peso.

•

2020 - para a entrada em funcionamento do novo troço ligando Évora norte e Caia.

•

2049 - para final do período de análise, uma vez que as recomendações da Comissão Europeia para as ACB no setor
ferroviário apontam para análise de 30 anos de período de exploração (ainda que os investimentos no projeto
tenham iniciado em 2013). Neste ano espera-se que a infraestrutura ainda esteja operacional e possua valor,
conforme cálculo do valor residual.
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Ano Horizonte

•
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CENÁRIOS “DO MINIMUM” E “DO SOMETHING”
Existe um conjunto de alterações previstas ao contexto atual que afetarão a evolução da movimentação de mercadorias
quer no Porto de Sines, quer nos restantes portos nacionais e consequentemente na procura de transporte de
mercadorias, nomeadamente por ferrovia.

Alterações previstas

Algumas destas alterações terão efeitos mais sentidos a médio prazo, outras com efeito mais a longo prazo.
Estas alterações foram consideradas de igual forma no “Cenário Do Minimum” e “Do Something”:
IMPACTE NO MÉDIO PRAZO:

IMPACTE NO LONGO PRAZO:

1 – MSC, MAERSK e CMA-CGM incluem Sines no “club” P3,

A – Diversos percursos ferroviários para Espanha
(Elvas vs Vilar Formoso e Cáceres vs Puertollano)

com impacte reduzido no hinterland de Sines
2 – Porto de Valência com melhor serviço ferroviário
3 – Porto de Algeciras com melhor serviço ferroviário
4 – Porto de Tânger Med ampliado
5 – Novas indústrias na ZILS

B – Mudança de Bitola (Ibérica para Europeia)
C – Eletrificação e Interoperabilidade
D – Operadores ferroviários privados
E – Alterações nas rotas intercontinentais
F – Eurovinheta rodoviária, navios a LNG, etc.

Adicionalmente, no “Cenário Do Something” foi considerado:

1 – Nova linha ferroviária Évora – Elvas (e Sines – Poceirão)
2 – Sines é incluído no “club” P3, causando maior impacte
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IMPACTE NO MÉDIO PRAZO:
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MELHORIA DA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA EM VALÊNCIA

e com dificuldades na utilização da ferrovia, quer por a ligação entre Silla e os terminais portuários não se encontrar
atualmente operacional, quer pela não existência de ramal ferroviário no Terminal operado pela MSC.
Em 2013 algum do tráfego de mercadorias foi desviado de Valência para Sines, o que se deveu em boa parte à
estratégia da MSC de exercer pressão sobre os custos em Valência, superiores aos de Sines. O tráfego desviado é
maioritariamente de transhipment. Com esta decisão, a MSC, maior operador marítimo e logístico de Sines (e da
Península Ibérica), reduz não só os seus custos como, ao utilizar uma estratégia multi-porto, reduz também a

dependência face ao seu principal porto ibérico, passando a ter disponível, em caso de dificuldades com um dos
canais, um porto ibérico alternativo para satisfazer as suas necessidades.
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Alterações no Médio Prazo

O Porto de Valência debate-se presentemente com custos de estiva elevados comparativamente com os outros portos
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MELHORIA DA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA EM VALÊNCIA

Alterações no Médio Prazo

No momento em que as dificuldades na serventia ferroviária ao porto de Valência e as atuais divergências entre os
armadores e os estivadores ficarem resolvidas, a atual situação de transferência de movimentação para Sines poderá ser
revertida. No entanto, o bom desempenho e os menores custos do porto de Sines, podem ter um papel importante na
fidelização destes tráfegos, nomeadamente por pertencerem ao seu maior operador logístico.
Na consulta aos stakeholders foi por um referido considerar

Layout dos terminais marítimos e ferroviários no
Porto de Valência

possível que, com a melhoria das ligações ferroviárias em
Valência, haja uma pequena parte do abastecimento
logístico em Portugal que passe a ser feito pelo porto de
Valência em detrimento dos portos portugueses.
Efetivamente, as melhores ligações ferroviárias previstas

permitirão o aumento da atratividade e a redução dos
custos deste modo bem como dos portos localizados nos
seus extremos, com impactes em ambos os sentidos e em
ambos os países.
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MELHORIA DA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA EM ALGECIRAS
pendente à saída do porto. No entanto, recentemente tem havido um crescente sucesso na realização de comboios a
partir do porto de Algeciras, o que anteriormente era inviável (segundo declarações de um representante dos Puertos del
Estado, em Dezembro de 2013).
As questões operacionais que têm impedido a maior utilização da ferrovia neste porto deverão ficar resolvidas a curto ou
médio prazo, o que trará uma competividade acrescida face a Sines no abastecimento logístico para alguns mercados
como, p. ex., da Estremadura espanhola, potenciada pelo facto de o porto de Algeciras ser já escalado por inúmeros
navios para a atividade de transhipment.

Ferrovia para porto de Algeciras, parte integrante
do Corredor 4 das TEN-T

Algeciras está já em 2013 a tornar-se o maior porto
mediterrânico no segmento de contentores mas tem restrições
de espaço à sua expansão. No entanto, como parte da sua
movimentação de transhipment têm vindo a transferir-se para
Tânger Med, este porto poderá passar a apostar mais no
alargamento do seu hinterland, nomeadamente para
abastecimento do mercado da Estremadura.
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Alterações no Médio Prazo

Em Algeciras, a linha ferroviária até Bobadilla têm ainda fortes restrições operacionais, nomeadamente pela forte
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ALIANÇA P3

Alterações no Médio Prazo

A Aliança denominada P3 é constituída por três maiores armadores mundiais – Maersk, MSC e CMA CGM. A Aliança
P3, cuja constituição ainda estará sujeita aos pareceres favoráveis das autoridades da concorrência da União Europeia,
Estados Unidos e China, tem como objetivo o estabelecimento de um acordo operacional de longo prazo na rota
comercial Leste – Oeste com vista à melhoria e otimização das operações e das ofertas de serviços destes armadores
que representam conjuntamente cerca de 40% do mercado mundial. A rede P3 irá operar 255 navios e 29 ‘loops’, o que
representa cerca de 2,6 milhões de TEU’s, em três rotas comerciais: Ásia- Europa, Trans-Pacífico e Trans-Atlântico.

O Terminal XXI do porto de Sines, foi escolhido pelo P3 para terminal de águas profundas em Portugal.
A Aliança P3 poderá significar para Sines uma oportunidade para o aumento de movimentação quer relacionada com o
seu hinterland (pela maior diversidade de cargas que tocam Sines), quer pelo foreland, com um possível reforço da sua
posição no mercado de transhipment. Para capitalizar esta oportunidade é fundamental que o Porto de Sines tenha
uma escala significativa a nível ibérico (i), tenha custos de movimentação competitivos (ii), tenha uma posição sólida no
seu hinterland, servido por um sistema de transportes rodoviário e ferroviário eficiente (iii), e ainda que antecipe a
Copyright TIS 2014

criação de reservas de capacidade para a movimentação portuária adicional em causa (iv).
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PORTO TÂNGER MED

Recentemente tem-se verificado algum desvio de tráfego de transhipment, de Algeciras para Tânger Med. O porto de
Tânger Med movimenta já 2,5 milhões de TEU (+37% face a 2012), tem fortes planos de expansão (uma vez que as
reservas de capacidade deverão esgotar em breve) e características únicas:

Favoráveis

Desfavoráveis

Os preços unitários de movimentação são fortemente
competitivos, baseados em mão-de-obra mais barata e em
condições de trabalho abaixo do standard europeu

A rentabilidade por operação é menor do que a
conseguida em outros portos, nomeadamente em
Sines

Tem espaço na envolvente ao terminal para instalação de
atividades económicas (armazéns ou instalações industriais)

Praticamente não tem hinterland

Poderá oferecer condições aduaneiras e fiscais atraentes
para alguns operadores logísticos globais (por não estar
abrangido pelo quadro regulamentar da União Europeia)

Pela localização no norte de África, não pode oferecer
ligações ferroviárias (nem rodoviárias) diretas ao
centro da Europa
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Alterações no Médio Prazo

As companhias marítimas procuram reduzir simultaneamente os seus custos e a sua dependência de um porto ou país.
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NOVAS INDÚSTRIAS NA ZILS

potencial de crescimento e de alteração da repartição modal das empresas já sediadas na ZILS, verifica-se que,
genericamente, são poucas as empresas industriais com atividade na ZILS para as quais a movimentação ferroviária seja
atrativa, havendo presentemente uma preferência pelo modo rodoviário baseada quer na maior flexibilidade, quer na
escala das operações, quer em leadtime, quer ainda pela diversidade de destinos finais.
Ainda assim, é possível que com a continuação do aumento do preço dos combustíveis fósseis (que encarecem mais a
utilização do modo rodoviário) e a melhoria das ligações ferroviárias, se concretize a fixação de algumas empresas de
base industrial que possam movimentar as suas matérias-primas e/ou eventualmente produtos acabados por comboio,

utilizando os ramais já construídos no interior da ZILS, ou criando terminais próprios à medida das suas necessidades.
Desta forma, a escala da movimentação adicional esperada (associada à rodovia e em menor grau à ferrovia) é
relativamente reduzida.
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Alterações no Médio Prazo

Analisado o potencial de geração de tráfego adicional de mercadorias, pela implantação de novas empresas, e o
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A – PERCURSOS FERROVIÁRIOS PARA ESPANHA
poderão ditar alterações com forte impacte nos percursos preferenciais para mercadorias e na sua atratividade relativa.
Os percursos por ambas as fronteiras – Vilar Formoso e de Caia – e ambos os percursos do lado espanhol – por Cáceres ou
por Puertollano – são considerados nos planos do Corredor 4 de Mercadorias, ainda que para bitolas diferentes e
horizontes temporais diferentes (via Cáceres e via Puertollano).
Será necessário conciliar e articular tanto as opções técnicas como os calendários dos diversos investimentos (eletrificação,
comunicação, alteração de bitola, etc.) para que não haja disrupções nos corredores preferenciais e para maximizar a
utilidade dos investimentos num corredor desejavelmente internacional e interoperável.
As respetivas distâncias deverão ser tidas em conta, embora a efetiva disponibilidade das linhas (p.e. canais horários) e
restantes condições de serviço (p.e. pendentes, peso máximo, eletrificação, etc.) tenham importância porventura superior
para a realização de serviços de mercadorias operacionalmente eficientes, em custo operacional e em tempo de percurso.
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Alterações no Longo Prazo

As futuras alterações, as condições de interoperabilidade e a eventual eletrificação das linhas existentes do lado espanhol
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B – MUDANÇA DE BITOLA

Alterações no Longo Prazo

É expectável que a migração de bitola ibérica para bitola standard se concretize para as linhas de mercadorias no
horizonte das previsões deste estudo (2050).
Apesar de a sua calendarização estar já prevista pela REFER, é ainda desconhecida a (re)calendarização do lado espanhol.
E será essencial a articulação a nível nacional, entre a migração na rede principal e a migração na rede capilar, junto dos
portos e dos ramais industriais existentes.
As prováveis disrupções de serviços durante a fase de migração da bitola poderão levar à criação, quer de canais
logísticos alternativos, quer de barreiras de investimento (pela alteração dos terminais e do material circulante) de tal
ordem importantes que reduzam dramaticamente a vantagem competitiva do modo ferroviário.

Assim sendo, a migração de bitola terá que ser planeada de forma articulada não só a nível internacional (entre Portugal,
Espanha e França), como a nível interno (entre REFER, indústrias com serventia ferroviária e material circulante e

Página

27

MOVIMENTO INTELIGENTE

Copyright TIS 2014

operadores ferroviários).

TIS | Relatório Final (Abril 2014)

Estudo de movimentação de mercadorias no Porto de Sines e de viabilidade
económica e financeira de um novo acesso ferroviário a Espanha

C – ELETRIFICAÇÃO

tração das mercadorias. Ainda assim, a sua utilização generalizada para o transporte de mercadorias está
presentemente condicionada por importantes barreiras, quer pela sua inexistência nas linhas (p.e. entre o
Entroncamento e Caia), quer pela coexistência de diversos sistemas incompatíveis entre si dos dois lados da fronteira.
Está prevista a eletrificação no planeamento do Corredor 4 de Mercadorias, não só da futura linha entre Sines e Caia
(até 2020) como do lado espanhol entre Caia e Madrid via Cáceres (até 2030).
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Alterações no Longo Prazo

A eletrificação das linhas ferroviárias é responsável por uma redução da ordem de 25% a 40% dos custos de energia na
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D – PRIVATIZAÇÃO DA CP CARGA

que não sejam conhecidas as condições em que esta será realizada e as eventuais repercussões para a operação no
setor ferroviário de mercadorias no médio e particularmente no longo prazo.
Apesar da relativa intranquilidade de alguns stakeholders, nomeadamente dos atuais clientes da ferrovia, no presente
estudo não foram consideradas alterações significativas às atuais condições de mercado da operação ferroviária, quer
por se admitir que não existirão no novo quadro setorial, quer pelo facto de se acreditar que a existirem, o mercado
expetavelmente virá a substituir a atual oferta sem alterações estruturais das presentes condições operacionais (quer
de preço, quer de nível de serviço oferecido).
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Alterações no Longo Prazo

Considera-se que a privatização da CP Carga ocorrerá no início do período em análise, ou seja, muito brevemente, ainda
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E – ALTERAÇÃO DAS GRANDES ROTAS
transcontinentais deepsea nomeadamente:
•

Pelo alargamento do canal do Panamá, que passará a permitir a passagem de navios com cerca de 12 mil TEU,
contra os atuais navios com capacidade para cerca de 4,5 mil TEU. Este alargamento terá maior impacte na ligação
entre costas dos EUA, mas também poderá ter impacte numa maior diversidade de serviços Pacífico-Atlântico. A
acontecer, os portos do Atlântico, nomeadamente Sines (e também Algeciras), estarão melhor localizados do que
os portos do Mediterrâneo (nomeadamente os seus concorrentes Barcelona e Valência). Por outro lado, e contra
algumas expetativas ibéricas, esta alteração não permitirá ao porto de Sines competir diretamente com os grandes
portos de águas profundas da Europa central (ainda que alguns presentemente congestionados), pois a vantagem
da proximidade face aos hinterland destes é superior à eventual vantagem pelo menor tempo de percurso por
transporte terrestre ou em TMCD entre Sines e a Europa central.

Página

30

MOVIMENTO INTELIGENTE

Copyright TIS 2014

Alterações no Longo Prazo

É expetável que no longo prazo surjam progressivamente alterações no que toca às grandes rotas dos navios
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E – ALTERAÇÃO DAS GRANDES ROTAS
•

Pela alteração significativa das condições de segurança no Canal do Suez ou junto à Somália, que tornem
novamente a Rota do Cabo uma alternativa válida face à Rota do Suez e que desta forma privilegiem os portos da

fachada Atlântica (Sines e Algeciras) em detrimento dos portos Mediterrânicos (Valência e Barcelona) que
obrigariam a um desvio na rota de ligação do Atlântico Sul à Europa central.
•

Pela possibilidade de utilização do Estreito de Bering, permitindo que as rotas entre Oriente e Ocidente evitem a
rota do Cabo ou do Suez durante progressivamente mais meses por ano (por agora é viável durante cerca de 4
meses de primavera/verão). As vantagens de menor tempo e menor custo, e mesmo os argumentos relativos à
segurança (p.e. riscos de pirataria junto da Somália versus icebergs, isolamento em caso de acidente ou avaria
grave, etc.) poderão não ser compensatórios nesta rota alternativa emergente durante o horizonte considerado.

Não sendo evidentes os impactes destas alterações eventuais nas grandes rotas intercontinentais, não foram estimadas
quantitativamente as suas repercussões para a movimentação futura no Porto de Sines.
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Alterações no Longo Prazo

(continuação)
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F – EUROVINHETA RODOVIÁRIA, NAVIOS A LNG

transporte durante o período em análise:
•

A taxação em função das emissões poluentes dos motores dos camiões deverá ocorrer primeiramente nas redes de
autoestradas (nomeadamente em França num futuro próximo), e progressivamente será alargada à restante rede
rodoviária ou implementada através de políticas tendencialmente dissuasoras da utilização do modo rodoviário.

•

A crescente taxação dos combustíveis mais poluentes e a obrigatoriedade de substituição dos combustíveis usados
na propulsão dos navios para outros combustíveis com menor impacte ambiental deverão ser também imposições
legais a surgir nos próximos anos e a implantar progressivamente nas próximas décadas.

Dado que estas políticas serão aplicadas aos modos de transporte mais poluentes, foi admitida a manutenção das
atuais tendências relativas aos vários modos, havendo uma progressiva reconquista da competitividade do modo
ferroviário de mercadorias (em linhas eletrificadas numa proporção crescente).
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Alterações no Longo Prazo

Diversos outros fatores deverão afetar os custos e consequentemente a competitividade relativa dos diversos modos de
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G – NOVO TERMINAL DE CONTENTORES EM LISBOA
base a estimativa do impacte de um novo terminal de contentores em Lisboa.

Ainda que venha a ser construído um terminal de contentores que complemente ou substitua os atuais terminais do
Porto de Lisboa e que aumente a capacidade de abastecimento da região de Lisboa, há que ter em conta os seguintes
fatores:
•

Um novo terminal constituiria certamente uma alternativa ao abastecimento a Lisboa que presentemente é
parcialmente realizado pelo porto de Sines

•

O novo terminal teria necessariamente que ser de “águas profundas” para receber navios deepsea

•

Este terminal alternativo teria dificuldade em atrair as grandes linhas porque apesar da maior dimensão do
hinterland não conta com a dimensão já atingida pelo porto de Sines (espera-se que Sines nessa altura já
movimentar mais de um milhão de TEUs anuais) em termos de transhipment e que são forte fator de atração para a
passagem de outras grandes linhas
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Alterações no Longo Prazo

Dadas as mais recentes informações relativamente à incerteza da sua construção ou não, não foi incluído no cenário de
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Terminal XXI (Contentores)

MODELO DE PREVISÕES DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTENTORES NO PORTO DE
SINES
O Modelo de Previsões construído neste estudo considera todas as Alterações de Médio Prazo e Alterações de Longo
Prazo apresentadas no capítulo anterior:

•

De forma agregada, para as diversas tendências e alterações de longo prazo, constituindo uma base das previsões
de movimentação sem probabilidade de ocorrer (“Business As Usual” – Teórico)

•

De forma isolada e quantificada, para cada uma das alterações de médio prazo. Os respetivos impactes são
adicionados ou deduzidos ao referido cenário “Business As Usual”- Teórico.

Este modelo tem por unidade o contentor de vinte pés (TEU), e considera os diversos sub-modos de movimentação dos

contentores no porto, nomeadamente: Ferrovia; Rodovia; Transporte Marítimo de Curta Distância ou Short Sea Shipping
(navios feeder) e Deep Sea Shipping (motherships).
Foi considerado que o atual limite de capacidade do Terminal XXI será atingido entre 2014 e 2015, e que a partir dessa
data, toda a procura de movimentação será satisfeita pela expansão antecipada do Terminal e pela sua atempada
Copyright TIS 2014

construção.
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PRESSUPOSTOS E TENDÊNCIAS
CONSIDERADAS

Exemplo de estudo com histórico e previsões (em
2008) para a movimentação global de contentores
[TEU]

Terminal XXI (Contentores)

Global - Marítimo

No modelo de previsões para a movimentação futura de
mercadorias no Porto de Sines foram consideradas:
•

A tendência global de crescimento de comércio externo e de
trocas de mercadorias entre continentes

•

A tendência para a contentorização crescente das mercadorias

2012

2015

2020

2025

2030

247.253.760 287.754.321 401.147.675 488.057.483 593.796.553

Europa - Marítimo

67.166.667

75.118.318

88.947.847

98.205.611

108.426.930

Espanha - Marítimo

11.284.000

12.619.877

14.943.238

16.498.543

18.215.724

PT <=> ES - Rodovia

2.334.658

2.611.050

3.091.753

3.413.546

3.768.830

PT <=> ES - Ferrovia

36.450

34.306

34.807

56.058

90.282

Portugal - 4 modos

4.138.031

4.627.920

5.479.935

6.050.291

6.680.011

Portugal - Marítimo

1.721.000

1.924.744

2.279.095

2.516.306

2.778.205

Elaboração própria TIS

transportadas e consequente diminuição não só da carga geral

fraccionada mas também das restantes mercadorias (ainda

Exemplo de estudo com histórico e previsões (em
2008) para a movimentação global de contentores

que em menor grau)
•

As previsões e séries históricas de diversos estudos sobre a
evolução do transporte marítimo e terrestre de contentores

http://www.unescap.org/ttdw/Publication
s/TIS_pubs/pub_2484/pub_2484_CH3.pdf
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No modelo de previsões para a movimentação futura de
mercadorias no Porto de Sines foram ainda considerados:

•

Os atuais tráfegos rodoviários e marítimos de curta
distância em trocas comerciais com Espanha, para
análise da sua evolução diferenciada por modo de
transporte e a nível total

•

O potencial de captação de parte do tráfego
rodoviário de atravessamento da fronteira, com o
relativo aumento da competitividade da ligação
ferroviária a Espanha

Adaptado do Relatório do Observatório
Transfronteiro Espanha Portugal
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Tráfego Rodoviário de Pesados de Mercadorias (TMD
em 2009) nas fronteiras entre Portugal e Espanha

MOVIMENTO INTELIGENTE

TIS | Relatório Final (Abril 2014)

Estudo de movimentação de mercadorias no Porto de Sines e de viabilidade
económica e financeira de um novo acesso ferroviário a Espanha

Terminal XXI (Contentores)

LIMITAÇÕES DO MODELO PRODUZIDO

Histórico recente de movimentação de contentores
em Sines do lado mar

O modelo de previsões para a movimentação futura de mercadorias no

Ano

Porto de Sines não têm em conta:

2004

9.409

9.802

49,0%

51,0%

2005

25.178

25.816

49,4%

50,6%

2006

59.767

62.189

49,0%

51,0%

2007

76.903

73.135

51,3%

48,7%

2008

116.461 116.656

50,0%

50,0%

2009

128.657 124.838

50,8%

49,2%

2010

190.621 191.468

49,9%

50,1%

2011

226.665 220.831

50,7%

49,3%

2012

275.105 277.959

49,7%

50,3%

2013 Est. 467.820 462.180

50,3%

49,7%

50,0%

50,0%

•

A assimetria entre Cargas e Descargas uma vez que em Sines esta
praticamente não existe do lado mar (como mostra a tabela ao lado)

•

Os limites de capacidade dos portos concorrentes, cujos patamares e
calendários de expansão não são conhecidos com exatidão

•

Carga

Descarga % Carg. % Desc.

Eventuais alterações tecnológicas profundas até 2050, como p.ex. o

surgimento de novos combustíveis, contentores empilháveis ou
desmontados, ou outros que alterem estruturalmente o sistema
portuário e de transportes atual

Média

Elaboração TIS
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ALTERAÇÕES AO CENÁRIO BASE (“Business as usual” – Teórico)

Terminal XXI (Contentores)

Foi construído como base para o Modelo um cenário teórico de “Business As Usual”, que representa o cenário hipotético de
nenhuma das alterações atrás referidas se concretizar (pelo menos até ao ano horizonte). Assim sendo, este cenário é
meramente teórico e sem probabilidade de concretização.

Ainda que haja alguma incerteza nos anos de implementação, foi considerado que no longo prazo todas as alterações
quantificadas se concretizarão à excepção do Novo Terminal de Contentores em Lisboa.
O impacte de cada uma das alterações foi analisado individualmente, por forma a permitir criar e comparar cenários com
apenas alguns dos impactes e para individualizar o impacte de cada alteração.
As alterações previstas constituem ameaças ou oportunidades para a continuação da evolução da movimentação de

contentores no porto de Sines.
O cenário Do Minimum considera todas as alterações de médio prazo previstas e atrás descritas excepto do lado português.
O cenário Do Something corresponde ao Do Minimum com a inclusão do impacte dos investimentos na ferrovia nacional e da
capitalização da Aliança P3 (por se considerar o seu impacte positivo de certa forma condicionado pela melhoria das
Copyright TIS 2014

condições do transporte ferroviária para o hinterland do porto de Sines).
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IMPACTE no tráfego em Sines
Ferr. PT-ES Rodov.
SSS

Horizonte

Alterações conjuntorais com impacte na
movimentação do Terminal XXI

Ferr. PT

2020

Nova Ligação Ferroviária Évora - Caia

1

2

-1

-1

1

2017

Melhoria Ferroviária Sines - Entroncamento

2

1

-1

-1

0

2015

P3: Optimização dos 3 maiores armadores

0

1

0

1

2

2015

Privatização da CP Carga

1

1

-1

-1

1

2014

Reabertura do Terminal de Mérida

0

1

-1

0

0

2030

Ecotaxas sobre tráfego rodoviário

1

1

-2

1

0

2025

Migração para Bitola Europeia

-2

-1

1

1

0

2016

Ferrovia funcional em Algeciras

0

-2

-1

0

-2

2017

Concorrência Tânger-Med

0

0

0

-1

-2

2017

Ferrovia funcional em Valência (no Terminal MSC)

-1

-2

-1

-2

-1

2021

Novo Terminal de Contentores em Lisboa

-2

-1

-1

-1

-1

DSS

Legenda:

As alterações ao cenário base aumentam ou reduzem o
movimento portuário com diferentes graus de impacte
em cada modo de transporte.
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2

Forte aumento do tráfego expectável

1

Aumento do tráfego expectável

0

Sem impacto no tráfego expectável

-1

Redução do tráfego expectável

-2

Forte redução do tráfego expectável

Copyright TIS 2014

Terminal XXI (Contentores)
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ALTERAÇÕES AO CENÁRIO BASE (“Business as usual” – Teórico)
impacte [TEU] em cada modo de transporte:

Página

41

MOVIMENTO INTELIGENTE

Copyright TIS 2014

Terminal XXI (Contentores)

As diversas alterações ao cenário base aumentam ou reduzem o movimento portuário com diferentes graus de
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ALTERAÇÕES AO CENÁRIO BASE (“Business as usual” – Teórico)
impacte [TEU] em cada modo de transporte:
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As diversas alterações ao cenário base aumentam ou reduzem o movimento portuário com diferentes graus de
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MODELO DE PREVISÕES – Alterações Negativas ao “Business as usual” (médio prazo)

O resultado dos cenários “Do Minimum” e “Do Something” consideram o efeito acumulado dos vários impactes
(positivos e negativos), à excepção do Novo Terminal de Contentores de águas profundas de Lisboa.
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O gráfico abaixo mostra o impacte relativo das Alterações previstas com impacte negativo.
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MODELO DE PREVISÕES – Alterações Positivas ao “Business as usual” (médio prazo)

O impacto da Aliança P3 é aqui considerado na vertente de oportunidade, no pressuposto de que este impacte positivo
só existirá caso seja concretizada a nova ligação ferroviária a Espanha / Europa central.
O resultado dos cenários “Do Minimum” e “Do Something” consideram o efeito acumulado dos vários impactes
(positivos e negativos), à excepção do Novo Terminal de Contentores de águas profundas de Lisboa.
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O gráfico abaixo mostra o impacte relativo das Alterações previstas com impacte positivo.
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ALTERAÇÕES AO CENÁRIO BASE (“Business as usual” – Teórico)

Terminal XXI (Contentores)

As diversas alterações ao cenário base aumentam ou reduzem o movimento portuário com os diferentes graus
de impacte ao longo do período, como ilustrado na tabela:

Impactes na movimentação / Cenário
2020
2030
2040

Impactes Negativos
Novo Terminal Contentores em LISBOA
Evolução no porto de VALÊNCIA
Evolução no porto de ALGECIRAS
Evolução no TANGER MED

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-32,7%
0,0%
-11,3%
-10,3%
-11,2%

-51,9%
-12,7%
-11,4%
-10,8%
-16,9%

-52,0%
-12,1%
-11,4%
-11,2%
-17,3%

Impactes Positivos
Nova linha ferroviária
Aliança P3 (considerando nova linha ferroviária)
Procura potencial ZILS

2,1%
0,0%
2,1%
0,0%

10,5%
3,7%
5,6%
1,2%

19,1%
7,9%
10,0%
1,2%

19,9%
8,0%
10,8%
1,1%
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RESULTADOS DO MODELO DE PREVISÕES E ESCOLHA DOS CENÁRIOS
O Modelo de previsões engloba os 3 cenários abaixo descritos:
O cenário teórico de “Business As Usual” representa o cenário hipotético de nenhuma das alterações atrás referidas se
concretizar até ao ano horizonte (sem probabilidade de ocorrer).
•

O cenário Do Minimum inclui a concretização de todas as alterações (com impacte negativo e positivo) analisadas, à
excepção de um novo terminal de contentores próximo de Lisboa.

•

O cenário Do Something corresponde ao cenário Do Minimum acrescido da concretização dos investimentos
ferroviários na linha entre Sines e Caia e da capitalização da Aliança P3 numa oportunidade de captação de mercado
adicional, permitida pela ligação ferroviária mais competitiva.
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RESULTADOS DO MODELO DE PREVISÕES E ESCOLHA DOS CENÁRIOS
valor previsto em 2040 de 3.041 mil TEU (cenário Business As Usual – Teórico) para 2.431 mil TEU quando são adicionados
todos impactes (cenário Do Something) ou para 1.861 mil TEU se não forem considerados os investimentos na ferrovia do
lado português nem a capitalização da Aliança P3 (cenário Do Nothing).
Desta forma prevê-se que os valores atuais de movimentação, ligeiramente abaixo de 1 milhão de TEU, possam duplicar
sensivelmente em 2042 no cenário Do Nothing ou em 2033 no cenário Do Something.
Em qualquer dos casos prevê-se que entre 2016 e 2019 haja uma ligeira diminuição da movimentação em Sines pela forte
concorrência resultante das melhorias nos portos de Tânger Med, Valência e Algeciras. Assim sendo, a antecipação da
expansão do Terminal XXI e dos investimentos ferroviários na linha Sines-Caia serão fator-chave para que a movimentação
em Sines recupere os valores de crescimento o mais cedo possível.

"Business As Usual" teórico
Cenário Do Minimum
Cenário Do Something

Previsão de movimentação [milhares de TEU]
2014
2020
2030
2040
1.085
1.729
2.307
3.041
1.085
1.184
1.433
1.861
1.107
1.345
1.845
2.432

Taxa Média de Crescimento Anual
2014-2020 2020-2030 2030-2040
8,1%
2,9%
2,8%
1,5%
1,9%
2,6%
3,3%
3,2%
2,8%
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Modelo de Previsões de Procura

PREVISÕES DE PROCURA DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS NA NOVA
LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE SINES E ESPANHA
Do Modelo de Previsões realizado na Fase 1 deste estudo (com enfoque para as mercadorias contentorizadas),
resultaram valores de evolução da procura e movimentação nos diversos modos de transporte e em particular para o
modo ferroviário, para os cenários Com projeto e Sem projeto (nova ligação ferroviária).
Partindo desses valores, foi adicionalmente considerada a procura:
•

Relativa aos pólos geradores e atractores de tráfego ferroviário de mercadorias entre Poceirão e Caia,
nomeadamente os portos de Lisboa e Setúbal, as indústrias do Centro e Sul do País e a futura plataforma
logística do Poceirão;

•

Correspondente à potencial reafetação do tráfego ferroviário que utiliza atualmente a fronteira de Vilar
Formoso;

•

Respeitante à alteração da repartição modal favorável à maior utilização da ferrovia em detrimento da rodovia.
Ainda que a ligação rodoviária à fronteira se mantenha mais curta (260 km) do que a ligação ferroviária atual
(452 km) e do que a ligação futura (315 km), é expectável que a competitividade relativa da ferrovia aumente
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consideravelmente pelo fator custo.
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PREVISÕES DE PROCURA NA NOVA LIGAÇÃO
O modelo de previsões para a movimentação futura de mercadorias por ferrovia têm os seguintes resultados (principais):

KM

TEU

50

TROÇOS (&PRODUTO)

Poceirão/Caia
Ferrovia
Sines/Poceirão
Do Minimum
Sines/Caia
Poceirão/Caia
Ferrovia
Sines/Poceirão
Do Something
Sines/Caia
Poceirão/Caia
Rodovia
Sines/Caia
Do Minimum Sines/Caia DM
Do Something Sines/Caia DS

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2049

293,6
151,2
444,8
293,6
144,0
437,6
215,0
171,0

293,6
151,2
444,8
293,6
144,0
437,6
215,0
171,0

293,6
151,2
444,8
293,6
144,0
437,6
215,0
171,0

293,6
151,2
444,8
293,6
144,0
437,6
215,0
171,0

293,6
151,2
444,8
171,0
144,0
315,0
215,0
171,0

293,6
151,2
444,8
171,0
144,0
315,0
215,0
171,0

293,6
151,2
444,8
171,0
144,0
315,0
215,0
171,0

293,6
151,2
444,8
171,0
144,0
315,0
215,0
171,0

293,6
151,2
444,8
171,0
144,0
315,0
215,0
171,0

293,6
151,2
444,8
171,0
144,0
315,0
215,0
171,0

293,6
151,2
444,8
171,0
144,0
315,0
215,0
171,0

158.988 162.820 166.111 167.444 173.798 189.094 207.752 223.808 241.105 259.738 275.677
166.938 182.757 191.905 197.407 222.577 268.881 295.411 318.242 342.837 369.332 391.996

Do Minimum Sines/Poceirão (T-XXI)
Do Something Sines/Poceirão (T-XXI)
Indução
Sines/Caia
Indução
Sines/Poceirão
Do Min&Do Som.
Sines/Poceirão (Carvão)
Do Min&Do Som.
Sines/Poceirão (Outros prod.)
Do Minimum APL+APSS/Caia
Do Something APL+APSS/Caia

6310
6625
0
315
4207
1600
1258

6462
7253
0
791
4023
1653
1290

6592
7616
0
1024
3843
1682
1317

6645
7835
0
1189
3745
1708
1329

6898
8833
774
1162
3588
1725
1380
1678

7505
10671
1900
1267
2343
1864
1505
3818

8245
11724
2087
1392
771
2012
1658
4195

8882
12630
2249
1499
0
2145
1789
4517

9569
13606
2422
1615
0
2287
1933
4868

10308
14658
2610
1740
0
2439
2087
5240

10941
15557
2770
1847
0
2566
2219
5562

Do Minimum Sines/Poceirão
Do Som. s/indução
Sines/Poceirão
Indução
Sines/Caia
Indução
Sines/Poceirão
Do Minimum Sines/Poceirão (Carvão)
Do Something Sines/Poceirão (Carvão)
Comboios
Do Minimum Sines/Poceirão (Outros prod.)
Do Something Sines/Poceirão (Outros prod.)
Do Minimum APL+APSS/Caia
Do Som. s/indução
APL+APSS/Caia
Indução
APL+APSS/Caia
Do Something APS+APSS+APL/Caia

3802
3802
0
191
1826
1826
964
964
642
642

3893
3893
0
477
1747
1747
996
996
658
658

3972
3972
0
617
1668
1668
1013
1013
672
672

4004
4004
0
717
1626
1626
1029
1029
678
678

642

658

672

678

4156
3325
374
560
1558
1247
1039
832
704
564
636
1574

4521
3359
851
567
1017
756
1123
835
768
571
1447
2869

4967
3690
935
623
335
249
1212
901
846
629
1590
3154

5351
3975
1007
671
0
0
1292
960
913
679
1712
3398

5765
4283
1085
723
0
0
1378
1024
986
733
1845
3663

6210
4613
1168
779
0
0
1469
1092
1065
792
1986
3946

6591
4897
1240
827
0
0
1546
1149
1132
841
2108
4189

K Ton.
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2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2049
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LIMITAÇÕES DO MODELO DE PROCURA
O modelo de previsões para a movimentação futura de mercadorias por ferrovia e consequentemente as análises custobenefício não têm em conta:

Restrições do Modelo

•

O eventual impacte na procura que surgirá com uma migração de bitola ibérica para bitola europeia menos bem
conseguida. A não resolução desta questão operacional decisiva (que se assume ficar concluída antes do ano
horizonte do estudo - 2049) ou uma eventual alteração de bitola não articulada com a continuação da linha no lado
espanhol inviabilizará os valores de procura previstos, não só do lado da procura prevista como também da repartição
prevista do tráfego entre as fronteiras de Caia e de Vilar Formoso;

•

Os benefícios decorrentes de eventuais modernizações nas linhas ferroviárias entre cada um dos 3 portos
considerados (Lisboa, Setúbal e Sines) e o Poceirão, nomeadamente o alívio pelo menor tráfego na rede ferroviária a
norte do Poceirão;

•

A possível afetação repartida dos custos de investimentos ferroviários com os serviços de passageiros que vierem a
utilizar a mesma linha. Estes investimentos podem vir a beneficiar o desempenho operacional serviços nacionais

(ligação entre o Sul e o Centro – Ermidas/Poceirão) e internacionais de passageiros (ligação entre Lisboa e Madrid –
Poceirão/Caia).
•

O impacte potencial em stakeholders do setor privado, como por exemplo do transporte rodoviário de mercadorias,
com expectável perda de procura neste segmento.
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CUSTOS FINANCEIROS DA NOVA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA

Custos Financeiros considerados

Foram considerados os seguintes custos financeiros do Projeto:
Custos de investimento inicial – comunicados pela REFER relativos à construção da nova ligação. Inclui os custos

•

de reinvestimento das rúbricas com vida útil inferior ao período de análise (até 2049).
Dedução dos valores esperados de comparticipação europeia, nomeadamente 75% do custo de investimento.

•

Esta percentagem poderá no entanto vir a ser superior (cerca de 85%) e inclusivamente ser complementada com
linhas de co-financiamento do BEI para os restantes 15% a 25%.
Dedução do valor residual do projeto no ano 2049, uma vez que a vida útil do investimento na nova ligação

•

ferroviária analisado é superior ao período de análise (30 anos de exploração).
Manutenção da infraestrutura, nomeadamente o custo adicional para a REFER relativo à manutenção da nova

•

ligação ferroviária.
Os valores dos custos (em € 2012) são apresentados na tabela abaixo, sendo os respetivos pressupostos detalhados
em seguida:
2014

VAL (em € 2012)
CUSTOS FINANCEIROS
Investimento Financeiro

2015

120.229.053 €

5.097.766

673.852.049 €

20.391.063

2016

22.307.418

2017

58.172.740

2018

68.406.408

2019

2020

2030

43.103.385 13.391.972 10.576.190

2035

2.219.940

2040

2.219.940

2045

2.219.940

2049

2.294.940 -513.233.269

89.229.671 232.690.960 273.625.630 172.413.540 53.567.886 35.225.000

0

0

0

75.000

0

Co-financiamento comunitário

- 494.266.079 € -15.293.297 -66.922.253 -174.518.220 -205.219.223 -129.310.155 -40.175.915 -26.418.750

0

0

0

0

0

Valor residual

-

Manutenção da infraestrutura ferrov.

80.722.738 €

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.365.821 €

0

0

0

0

0

0

1.769.940

2.219.940

2.219.940

2.219.940

0 -515.453.209
2.219.940

2.219.940
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CUSTOS FINANCEIROS DA NOVA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA – INVESTIMENTO INICIAL
Foram considerados os custos financeiros comunicados pela REFER, totalizando mais de 879 milhões de Euros (a preços
constates de 2012):
Estes valores são consideravelmente superiores aos valores de investimento anteriormente previstos pela REFER (220
milhões de €) relativos à solução de inclusão do troço Évora-Caia na linha de AV para passageiros, solução entretanto
abandonada.
•

O valor de investimento já realizado em 2013 é considerado afundado, não havendo decisão sobre este. Desta forma

não é contabilizado na ACB.
•

Foi posteriormente incluído o valor comunicado de construção da Ligação Sines-Grândola Norte (em alternativa à
Variante de Santiago do Cacém), uma vez que foram também considerados os respetivos benefícios (quer no tráfego
nacional Sul-Centro, quer no tráfego internacional). No entanto ainda não foi tomada a decisão por parte da REFER
relativamente à opção a construir e data de início da obra.
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CUSTOS FINANCEIROS DA NOVA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA – INVESTIMENTO INICIAL
Em seguida apresentam-se as notas que fazem parte integrante dos valores de investimento fornecidos pela (REFER) e os

Investimento Inicial

valores de investimento por rúbrica e por ano.
Descrição dos Investimentos
Estação Técnica entre Lousal e Canal Caveira na Linha do Sul
Esta intervenção compreende a construção de uma nova estação ao km 118,500 da Linha do Sul, com o objetivo de aumentar a fiabilidade e a capacidade disponível. Esta
intervenção irá diminuir o cantão crítico entre Canal Caveira e Lousal – equilibrando os cantões entre Grândola e Ermidas – e permitir cruzamentos de comboios de 900 metros.
Nova ligação de Sines à Linha do Sul
Construção de nova ligação de Sines à Linha do Sul permitindo a formação de comboios até 1600 toneladas em tração simples e adaptação do layout das estações de modo a
permitir o cruzamento de comboios de comboios até 750 metros
Construção do novo troço Évora Norte / Elvas (90 km)
A reconfiguração do projeto do troço Évora – Caia, traduz-se na fusão dos anteriores projetos integrados (linha UIC + linha convencional) num projeto único que serve
conjuntamente a ligação Lisboa – Madrid e o corredor de mercadorias Sines / Elvas.
O projeto atual dá prioridade à ligação ferroviária para mercadorias, mas assegurando desde logo a melhoria significativa da ligação de passageiros, sem perder de vista a
sua evolução no médio/longo prazo, pelo que assegura a compatibilidade técnica e operacional nas ligações aos troços contíguos da futura ligação Lisboa-Madrid e as
disposições técnicas de interoperabilidade.
A obra inclui, na primeira fase, a construção de plataforma dupla numa extensão aproximada de 79 km e a instalação de via única. Inclui também a articulação com a Linha
do Leste, através da qual é assegurada a ligação a Espanha, e a sua modernização em cerca de 11 km.

Copyright TIS 2014

Modernização do troço Évora / Évora Norte (9 km)
Este troço de via única permite estabelecer a ligação entre o troço Casa Branca / Évora, já modernizado, e o troço a construir entre Évora norte e Caia.
A intervenção consiste na modernização da atual infraestrutura entre os Pk 117+700 e 126+300 da Linha de Évora, incluindo a retificação pontual do traçado, eletrificação,
implementação de sistemas de sinalização eletrónica, controlo de velocidade, telecomunicações e comunicação solo-comboio e supressão de passagens de nível.
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CUSTOS FINANCEIROS DA NOVA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA – INVESTIMENTO INICIAL
preços constantes 2012 (€)

Estudos, Projectos e Gestão Obra
Fiscalizações
Outros Gastos
Via e Obras de Arte
Catenária
Expropriações
Total

Estudos, Projectos e Gestão Obra
Fiscalizações
Outros Gastos
Via e Obras de Arte
Catenária (inclui subestações)
Ligação à REN
Sin/Tel/RSC/Controlo Veloc.
Expropriações
Total

Nova ligação Sines à Linha do Sul
Estação Técnica do Lousal e Canal
Caveira na Linha do Sul
Total
TOTAL

2013

2014

2016

2017

2018

Modernização do troço Évora / Évora Norte (9 km)
184.705
49.377
311.224
490.083
184.105
146.701
6.156.526 11.507.830
2.596.359
224.190
288.244
758.597 7.124.805 14.790.349
0
0
0

2019

2020

Total

Total 20142020

731.506
838.290
330.806
17.664.356
2.596.359
512.434
0 22.673.751

234.082
801.307
330.806
17.664.356
2.596.359
288.244
21.915.154

44.713.727
14.016.422
3.962.564
530.664.427
49.769.757
20.688.015
75.000 68.990.815
9.712.125
75.000 742.517.852

43.881.777
13.538.296
3.962.564
530.664.427
49.769.757
20.688.015
68.990.815
9.712.125
741.207.777

Outros investimentos no itinerário Sines/Caia
600.000 3.650.000
150.000
150.000 35.150.000 35.150.000 35.150.000 110.000.000

110.000.000

497.424
36.983

Construção do novo troço Évora Norte / Elvas (90 km)
35.777
7.480.000
500.000 12.447.000 11.747.000
478.125 1.250.482 2.795.194 2.920.977 3.046.759
971.850
647.900 1.227.188
39.790.237 222.306.895 203.413.093 65.154.202
3.323.115 23.343.198 23.103.445
3.850.796 16.837.220
2.643.905 30.703.463 32.984.946
4.283.741 5.428.384
1.310.075 8.648.438 70.786.322 232.540.960 273.475.630 137.263.540
831.950
478.125

0

11.672.000
3.046.759
1.115.626

2.583.501
18.417.886

4.020.819

4.020.819

150.000 35.150.000 35.150.000 35.150.000 114.020.819

114.020.819

2.068.673 20.391.063 89.229.671 232.690.960 273.625.630 172.413.540 53.567.886 35.225.000 879.212.422

877.143.750

4.017.819

3.000

4.617.819

3.653.000
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CUSTOS FINANCEIROS DA NOVA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA - VALOR RESIDUAL
preços constantes 2012 (€)

Vida Útil e Valor Residual

A vida útil do investimento ferroviário é superior ao

Investimento /
Especialidade

período de análise considerado (30 anos de
exploração). Foi calculado o valor residual do projeto
em 2049 com base nos seguintes pressupostos:
•

Vida útil por rúbrica de investimento conforme
tabela ao lado.

•

Vida
Início Fim
Útil

Valor em 2049

Modernização do troço Évora / Évora Norte (9 km)
Estudos, Projectos e Gestão Obra
234.082
Fiscalizações
801.307
Outros Gastos
330.806
Via e Obras de Arte
17.664.356
Catenária
2.596.359
Expropriações
288.244
Total
21.915.154

75
75
50
75
50
100

2015
2015
2015
2015
2015
2014

2090
2090
2065
2090
2065
2114

127.965
438.048
105.858
9.656.515
830.835
187.359
11.346.578

55%
55%
32%
55%
32%
65%
52%

Construção do novo troço Évora Norte / Elvas (90 km)
Estudos, Projectos e Gestão Obra
43.881.777
Fiscalizações
13.538.296
Outros Gastos
3.962.564
Via e Obras de Arte
530.664.427
Catenária (inclui subestações)
49.769.757
Ligação à REN
20.688.015
Sin/Tel/RSC/Controlo Veloc.
68.990.815
Expropriações
9.712.125
Total
741.207.777

75
75
50
75
50
50
25
100

2019
2019
2019
2018
2018
2015
2044
2015

2094
2094
2069
2093
2068
2065
2069
2115

26.329.066
8.122.978
1.585.026
311.323.131
18.912.508
6.620.165
55.192.652
6.410.002
434.495.527

60%
60%
40%
59%
38%
32%
80%
66%
59%

75

2020 2095

67.466.667

61%

75

2014 2089

2.144.437

53%

69.611.103

61%

O primeiro ano de vida útil corresponde ao último
ano de investimento e ao ano anterior à entrada
em operação.

•

Total 20142020

Valor residual calculado para o ano 2049, sendo o
valor atualizado deduzido nesse ano ao total de
investimentos.

Foram considerados reinvestimentos para as rúbricas
em que a vida útil é inferior ao período de análise (30
anos de exploração).

TOTAL
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Outros investimentos no itinerário Sines/Caia
Nova ligação Sines à Linha do Sul
110.000.000
Estação Técnica do Lousal e Canal
4.020.819
Caveira na Linha do Sul
Total
114.020.819
877.143.750

515.453.209
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CUSTOS FINANCEIROS – MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA

Custos de Manutenção

Os custos adicionais de manutenção da infraestrutura para a REFER relativos à nova ligação ferroviária têm origem
nos custos médios anuais considerados pela REFER na ACB que esta entidade produziu relativamente à ligação
Sines/Elvas, nomeadamente para os troços Évora / Évora Norte e Évora Norte / Elvas / Fronteira.

Os valores dos custos (em € 2012) são os apresentados na tabela abaixo:
(€/ano/km)
Via
Catenária
Sinalização
Telecomunicações
Obras de Arte
TOTAL / ano

2020-2024
7.000 €
4.500 €
5.000 €
2.276 €
890 €
19.666 €

2025-2029
10.000 €
4.500 €
5.000 €
2.276 €
890 €
22.666 €

2030-2050
12.000 €
4.500 €
5.000 €
2.276 €
890 €
24.666 €

Na presente análise financeira (e económica), os valores de custo por km foram multiplicados pela extensão de 90km
relativos aos novos troços entre Évora Norte e Caia, o que corresponde aos custos adicionais para a REFER no cenário
com projeto face à situação atual. Admitiu-se que os restantes melhoramentos operacionais na linha (que permitirão
comboios mais pesados e de maior dimensão) não originarão custos de manutenção maiores do que os atuais.
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CUSTOS ECONÓMICOS DA NOVA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA
Foram considerados os seguintes custos económicos do Projeto:
Custos de investimento inicial – tal como explicitado nos Custos Financeiros. Inclui os custos de reinvestimento

•

Custos Económicos

das rúbricas com vida útil inferior ao período de análise (até 2049).
Dedução dos custos sombra, segundo a metodologia do Guia ACB da Comissão Europeia e com a forma de

•

cálculo preconizada pelo entidade para a Alta Velocidade Espanha Portugal (AVEP) para o estudo da linha mista
Faro-Huelva (ver cálculo detalhado na secção sobre Geração de Emprego no presente documento).
•

Dedução do valor residual do projeto no ano 2049, tal como detalhado nos Custos Financeiros apresentados.

•

Manutenção da infraestrutura, nomeadamente o custo adicional para a REFER relativo à manutenção da nova
ligação ferroviária, tal como explicitado nos Custos Financeiros.

Os valores dos custos (em €2012) são apresentados na tabela abaixo,:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

2035

2040

2045

2049

VAL (em € 2012)
CUSTOS ECONÓMICOS

518.784.282 €

16.033.391

70.160.847 182.963.746 215.150.474 135.567.910 42.120.163 29.467.182

2.219.940

2.219.940

2.219.940

Investimento (s/impostos)

727.731.822 €

20.391.063

89.229.671 232.690.960 273.625.630 172.413.540 53.567.886 35.225.000

0

0

0

75.006.811 €

0

0

0

0

Valor residual

-

Custos sombra

- 155.519.906 €

Manutenção da infraestrutura

21.579.177 €

0

0

0

0

0

0

-4.357.671 -19.068.824 -49.727.214 -58.475.157 -36.845.630 -11.447.723 -7.527.758
0

0

0

0

0

0

1.769.940

2.278.912 -513.233.269
75.000

0

0 -515.453.209

0

0

0

-16.028

0

2.219.940

2.219.940

2.219.940

2.219.940

2.219.940
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RECEITAS DA NOVA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA
Para a análise financeira foram considerados as seguintes receitas associadas ao Projeto:
•

Aumento de receitas da REFER – receitas para o gestor da infraestrutura ferroviária (REFER), cobradas através da
taxa de utilização aos operadores de comboios de mercadorias (considerando como sendo um serviço prestado

Receitas consideradas

por entidades privadas), taxa essa também denominada por canon.
•

Aumento da receita da APS – receitas adicionais para o Concedente do terminal de contentores de Sines,
provenientes do aumento de tráfego gerado no porto cujo hinterland é alargado pela melhoria do serviço
ferroviário em estudo.

•

Aumento da receita das restantes autoridades portuárias – receitas adicionais pelo aumento de tráfego nos
outros portos (nomeadamente de Lisboa e Setúbal) que beneficiarão de maior competitividade pela melhoria das
condições do transporte ferroviário.

Os valores de receitas (em €2012) são apresentados na tabela abaixo, sendo os respetivos pressupostos detalhados em
seguida:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

2040

2049

VAL (em € 2012)
RECEITAS FINANCEIRAS

29.439.447 €

0

0

130.141

144.209

154.705

164.150

1.076.324

2.789.576

3.504.578

4.334.430

4.279.967 €

206.534

219.533

231.810

237.587

242.642

244.808

254.196

305.469

356.019

408.736

€

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Canon REFER DS Poceirão-Caia

5.829.567 €

0

0

0

0

0

0

306.848

567.413

659.212

754.079

Canon REFER DS Sines-Caia

4.193.484 €

0

0

0

0

0

0

165.308

413.270

479.570

548.080

6.799.163 €

0

0

0

0

0

0

217.960

675.214

782.763

893.423

13.327.188 €

0

0

130.141

144.209

154.705

164.150

468.314

1.198.017

1.658.560

2.226.495

APL+APSS - Saldo de "Royalties" (DS-DM) 10.267.689 €

0

0

0

0

0

0

390.050

916.344

1.063.255

1.214.512

Canon REFER DM Poceirão-Caia
Canon REFER DM Sines-Caia

-

REFER - Saldo Canones (DS-DM (A+C))
APS - Saldo Royalties PSA (DS-DM)
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RECEITAS DA NOVA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA – RECEITAS REFER
O aumento de receitas para o gestor da infraestrutura ferroviária (REFER), cobradas através da taxa de utilização (canon) aos
operadores de comboios de mercadorias, tem por base as seguintes premissas:

Receitas do Gestor da
Infraestrutura Ferroviária

• O transporte ferroviário em Portugal passará brevemente a ser um serviço prestado por entidades privadas
• Os valores de canon utilizados para a atual e para a nova ligação ferroviária entre Sines foram comunicados pela REFER
aquando da sua auscultação enquanto stakeholder. Os valores são respetivamente de 547€ (atual) e 442€ (via Évora).
• O canon por comboio entre Sines e a fronteira de Caia é portanto inferior (em 19%) pela menor distância percorrida, e foi
considerado como fixo, independentemente do aumento da tonelagem rebocada (em média de 980ton atualmente para
1319ton no futuro) e do comprimento máximo de cada comboio (de 480m para 750m).
• O aumento de tráfego ferroviário previsto é responsável pelo resultado positivo, quer entre Sines e a fronteira de Caia (sem

tráfego atualmente e no cenário “do minimum”), quer entre Sines e o Poceirão (também beneficiados pelos investimentos
ferroviários em análise).
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Premissa

Unidade

Do Minimum

Do Something

Comprimento máximo do comboio

metros

480

750

Relat. Corredor 4, pág 26, Ermidas do Sado

Fonte (Do Min.)

Fonte (Do Som.)

TIS (comb-padrão MSC)

Carga Máxima Rebocada

toneladas

980

1319

Distância A (Poceirão - Elvas)

km

293,6

171,0

Distância B (Sines - Poceirão)

km

151,2

144,0

Distância C (Sines - Elvas)

km

444,8

315,0

Taxa de uso da via A (Poceirão-Elvas)

€ / Comb.

361,1

255,7

Cálculo TIS

Taxa de uso da via C (Sines-Elvas)

€ / Comb.

547,0

442,0

REFER (entrevista)

MOVIMENTO INTELIGENTE

Cálculo TIS

Cálculo TIS (dados REFER, CP carga, MSC)
TIS

Rel. Corr. 4, pág 22
REFER
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RECEITAS DA NOVA LIGAÇÃO FERROV. – AUMENTO DE RECEITAS APS, APL e APSS
O aumento da receita para a APS enquanto entidade Concedente do terminal de contentores do Porto de Sines, decorre do
aumento de tráfego gerado no porto, unicamente em mercadoria contentorizada cujo hinterland é alargado pela melhoria do
serviço ferroviário em estudo. A restante mercadoria, não contentorizada, terá também expectavelmente um aumento da

Receitas dos Gestores das
Infraestruturas Portuárias

movimentação em resultado da nova ligação ferroviária, embora menos expressiva, uma vez que tipicamente será menos
compatível com o transporte em comboio. Este segmento contribui de certa forma para o aumento previsto da
contentorização da carga e para o segmento de “autoestrada ferroviária” considerada nos Estudos de Mercado e Tráfego no
Corredor Europeu de Mercadorias nº4 (2013), segmento este que se considerou incluído no tráfego ferroviário previsto neste
estudo.
Foi efetuado o cálculo das receitas em “Royalties” da concessão do terminal de contentores, pago pelo concessionário à APS,
nas condições atuais, admitindo-se que futuras revisões acompanharão a inflação e que a atual taxa de conversão entre Euros

e USD se mantém. Foi igualmente considerado o aumento linearmente proporcional ao acréscimo de tráfego nas receitas da
Taxa Única Portuária do Navio (TUP-Navio) e de Tarifa de Pilotagem com base nos dados reais (histórico recente de receitas da
APS).
Admitiu-se que para os portos de Lisboa e Setúbal, o aumento de movimento portuário gerará receitas para as autoridades
portuárias equivalentes à aplicação do último escalão do contrato entre a APS e a PSA (4 USD/TEU), o que se admite ser uma
estimativa conservadora do valor efetivamente cobrado nestas duas concessões. Para as TUP-Navio e Tarifa de Pilotagem
admitiu-se igualmente que as receitas por contentor adicional movimentado em Lisboa e Setúbal seriam semelhantes às
aplicadas no Porto de Sines.
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RECEITAS DA NOVA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA – RECEITAS APS
Recorrendo aos cenários criados na Fase 1 deste estudo, foram calculadas as receitas para os cenários “Do Minimum” (sem o
investimento na ferrovia) e “Do Something” (com o investimento na nova ligação Sines-Caia).
A diferença entre as receitas dos dois cenários atinge 2,26 M€ em “Royalties”, 1,91M€ em TUP-navio e 0,7M€ em Tarifa de

Receitas da APS

Pilotagem no ano 2049.
Este valor é de certa forma conservador, uma vez que haverá também impacte positivo também em outras taxas e serviços
portuários e em outras mercadorias, expectavelmente superiores ao aumento de custos pela maior movimentação portuária
gerada pela nova ligação ferroviária.
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BENEFÍCIOS SOCIO-ECONÓMICOS DA NOVA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA
Para a análise custo benefício (ACB) foram considerados os seguintes benefícios sócio-económicos associados ao Projeto,

Conjunto de Benefícios

sempre na perspectiva da diferença entres os cenários Com e Sem investimento ferroviário (respetivamente “Do
Minimum” e “Do Someting”) tal como detalhado nas Receitas da Análise Financeira:
Aumento de receitas da REFER e Aumento da receita da APS, APL e APSS.

•

São adicionalmente considerados como benefícios os menores custos incorridos pela sociedade pela transferência do

transporte de mercadorias da rodovia para a ferrovia, ao nível de Custos de Operação dos Veículos, Acidentes, Poluição
atmosférica e Alterações climáticas.
Os valores de benefícios (em €2012) são apresentados na tabela abaixo, sendo os respetivos pressupostos detalhados em
seguida:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

2035

2040

2045

2049

VAL (em € 2012)
BENEFÍCIOS ECONÓMICOS

1.575.358.869 €

0

0

266.632

486.530

597.584

6.834.148 €

0

0

0

0

0

0

217.960

675.214

726.828

782.763

842.065

893.423

13.359.539 €

0

0

130.141

144.209

154.705

164.150

468.314

1.198.017

1.409.186

1.658.560

1.953.032

2.226.495

REFER - Canones (DS-DM (A+C))
APS - Saldo Royalties PSA (DS-DM)
APL+APSS - Saldo de "Royalties" (DS-DM)

678.627 64.778.577 153.961.451 165.919.157 178.916.414 192.796.987 204.722.182

9.365.708 €

0

0

0

0

0

0

390.050

916.344

986.763

1.063.255

1.144.669

1.214.512

10.750.398 €

0

0

88.246

221.321

286.334

332.625

541.494

973.099

1.048.304

1.129.321

1.216.600

1.291.255

APS - Receitas adicionais Tarifa Pilotagem 5.877.438 €

0

0

48.246

121.000

156.544

181.852

296.044

532.011

573.127

617.420

665.137

705.952

APL+APSS - Receitas adicionais TUP Navio 7.198.480 €

0

0

0

0

0

0

299.792

704.302

758.426

817.218

879.792

933.473

APL+APSS - Receitas adicionais Tarifa Pilotagem
3.935.540 €

0

0

0

0

0

0

163.902

385.055

414.645

446.788

480.999

510.347

Custos de Operação Veíc. (Ferr.-Rod.)

858.570.749 €

0

0

0

0

0

0 35.756.572 84.002.896 90.458.273 97.470.460 104.933.830 111.336.393

Acidentes

106.590.016 €

0

0

0

0

0

0

4.281.558 10.438.802 11.242.286 12.113.024 13.042.975

13.840.084

Poluição Atmosférica

529.281.199 €

0

0

0

0

0

0 21.404.959 51.825.533 55.813.408 60.136.952 64.751.591

68.707.642

Alterações Climáticas

23.595.655 €

0

0

0

0

0

0

APS - Receitas adicionais TUP Navio

957.932

2.310.178

2.487.911

2.680.653

2.886.297

3.062.607
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Benefício: Operação dos Veículos

BENEFÍCIOS SOCIO-ECONÓMICOS – CUSTOS DE OPERAÇÃO DOS VEÍCULOS
A alteração da repartição modal, pela criação da nova ligação Sines-Caia, favorável ao modo ferroviário, gera poupanças de
custos incorridos pela sociedade que se traduzem em benefícios económico-sociais para a economia nacional.

Foram adoptados os valores de referência e a metodologia preconizada no estudo da linha ferroviária mista entre Porto e
Vigo (“Estudio de Viabilidad técnica, económica y medioambiental de la conexión hispano-lusa en alta velocidad VigoOporto. Demanda actual y prognosis” FERCONSULT/SENER, 2004).
Desse estudo resulta um valor de 210 €2003 (256,40 € a preços de 2012) poupado em Custos de Operação dos Veículos por
cada camião equivalente cuja carga é transferida da rodovia para a ferrovia. Este valor representa 93,1€ 2012 por cada mil
toneladas transferidas e por cada km do percurso entre Sines-Caia e entre Poceirão-Caia considerados no presente estudo.
Poupança em COV (Custo de Operação de Veículos)
€ (2003)

Poupança por camião completo
transferido para ferrovia*

€ (2012)

Distância Porto/Vigo

256,40 €
153

Kms
€ (2012)

Toneladas / Camião cheio

210,00 €

1,68 €
18

Ton

Poupança por Kton (transf. rod.=>ferr.) €/Kton/Km

93,10 €

*(Estudo FERCONSULT/SENER AVF Porto/Vigo)
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BENEFÍCIOS SOCIO-ECONÓMICOS – CUSTOS AMBIENTAIS E EM ACIDENTES

Benefícios: Ambiente e Acidentes

A alteração da repartição modal, pela criação da nova ligação Sines-Caia, favorável ao modo ferroviário, gera poupanças de
custos ambientais e em acidentes incorridos pela sociedade que se traduzem em benefícios económico-sociais para a
economia nacional.

Foram adoptados os valores de referência e a metodologia desenvolvida e compilada pela ADIF (2011) e recomendada
pelo AVEP para o estudo da linha ferroviária mista entre Faro e Huelva (“Estudo de Mercado e Viabilidade Técnica,
Ambiental, Socioeconómica e Financeira da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade Huelva-Faro” SENER/TIS, 2013). Estas
orientações do AVEP seguem o Guia da Comissão Europeia para a realização de estudos de ACB.

Desse estudo resultam os seguintes valores (a preços de 2012), considerados no presente estudo, para os impactes sócioeconómicos. Os valores unitários foram calculados para as respectivas distâncias (ferroviária e rodoviária), para cada

cenário (Com e Sem investimentos na ferrovia).
Custos Sócio-Económicos (Mercadorias)
Acidentes
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Ferroviário
-

Rodoviário

Aéreo
-

Marítimo

€

8,29 €

€

-

€

Poluição atmosférica

10,13 €

52,22 €

19,03 €

17,20 €

Alterações climatéricas

0,71 €

2,61 €

50,52 €

0,91 €

[€ 2012 /1000.Ton/km]

MOVIMENTO INTELIGENTE

Copyright TIS 2014

10 - Geração de Emprego

TIS | Relatório Final (Abril 2014)

Estudo de movimentação de mercadorias no Porto de Sines e de viabilidade
económica e financeira de um novo acesso ferroviário a Espanha

GERAÇÃO DE EMPREGO
A construção da ligação ferroviária em estudo contribui para a criação de postos de trabalho a diversos níveis e

•

Emprego direto no curto e médio prazo - Durante o planeamento e construção da infraestrutura, ou seja entre
2014 e 2020, pela mão-de-obra necessária;

•

Emprego direto no médio e longo prazo - A partir do momento em que a movimentação adicional é gerada nos
portos nacionais (captação de tráfego aos portos espanhóis que servem a Extremadura espanhola) e pela
atividade do transporte ferroviário. Desta forma a geração de emprego é sentida não só em Sines como também
nos restantes portos, plataformas logísticas e indústrias que beneficiarão da nova ligação ferroviária.

•

Emprego indireto de médio e longo prazo - Pela indução de maior atividade económica em geral e industrial em
particular, em resultado do aumento da oferta e da redução dos custos de transporte no corredor em análise.
Este efeito poderá ser sentido a nível nacional, com maior incidência para o centro e sul do território, por

exemplo na ZILS, na plataforma logística do Poceirão, etc.
Para os dois últimos pontos, e no caso do investimento ferroviário em apreço, a geração de emprego terá início nos
horizontes em que a ligação Sines-Poceirão é melhorada (2016) e que a ligação Évora-Caia entra em funcionamento
(2020).
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GERAÇÃO DE EMPREGO
O AVEP nas referências metodológicas desenvolvidas para o estudo de procura e ACB da linha Faro-Huelva remete, no
que se refere ao cálculo do número de postos de trabalho criados em Portugal, para uma referência bibliográfica

Emprego considerado

nacional: “O Impacto Económico e Orçamental do Investimento em SCUTS” do “Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento”.
No entanto, a sua transposição direta para o caso em estudo conduziria a valores considerados demasiado elevados,
uma vez que seria criado um posto de trabalho (duradouro) por cada 41 894€ de investimento em infraestruturas de
transporte (ou seja, cerca de 24 trabalhadores por milhão de € de investimento). Aplicando a mesma metodologia,
do lado espanhol seria criado um posto de trabalho por cada 82 000€ de investimento (ou seja, cerca de 12
trabalhadores por milhão de € de investimento).
Por ser uma metodologia aceite, comum ao cálculo dos preços sombra e que está explicitada neste estudo nessa
secção (ver Custos Económicos – Preços Sombra), optou-se por mantê-las mas aplicando o cálculo apenas às rúbricas
de investimento com maior incidência de mão de obra (nomeadamente projeto, gestão e fiscalização de obra),
obtendo-se o valor de 1395 postos de trabalho criados. Este valor é relativamente coerente com os dados do
“Caderno de Informação” da REFER relativamente à obra da Variante de Alcácer (159 milhões de €, cerca 500
Copyright TIS 2014

trabalhadores equivalentes, entre Novembro de 2007 e Dezembro de 2010).
Não foi no entanto considerado defensável assumir que este valor possa ser mantido após a construção da
infraestrutura.
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GERAÇÃO DE EMPREGO
A consideração do emprego como benefício direto da
atividade do projeto parte do pressuposto de que o mercado
laboral não é perfeitamente competitivo. Em particular,

Preços Sombra

assume-se que o custo de oportunidade da utilização do

TRABALHADORES
S

Custo laboral total

b

Segurança Social (empresa)

c

Custo salarial normal

d

Segurança Social (trabalhador)

e

Custo líquido

f

Desemprego

20.645,02 €
3.053,02 €

Fonte: INE, MTSS
23,75% Taxa geral trab. conta outrém

12.854,80 €
1.414,03 €
16.177,98 €

Fonte: INE
11,00% Taxa geral trab. conta outrém
78,36% S-b-d

trabalho de trabalhadores que provêm do desemprego é
DESEMPREGADOS

inferior ao dos seus custos salariais no âmbito do projeto. A
fim de estimar o salário sombra, assume-se que:
• O custo de oportunidade da utilização de trabalhadores

g SS do desempregado
h

Fator de correção

i

Custo líquido

j

Taxa de desemprego 2014

do desemprego é igual a duas vezes a taxa de desemprego.

65,00% subs. desempr. / salário base

919,12 €

11,00% Taxa geral trab. conta outrém
70,00% Fonte: ADIF / AVEP

5.205,55 €

desempregados é igual ao subsídio de desemprego;
• A percentagem de trabalhadores no projeto que provêm

8.355,62 €

SALÁRIO SOMBRA
15,60% Fonte: INE

S* Custo médio

12.754,58 €

SWF Fator Salário Sombra

Para além do emprego, os preços sombra considerados

S* = e.(1-2.j)+2.j.i
61,78% SWF = S*/S

BENEFÍCIO POR CRIAÇÃO DE EMPREGO
Investimento / emprego criado
41.893,59 €
Fonte: Inst. Estudos p/ Desenv.

incorporam outros benefícios ou efeitos de distorção do

k
n

Custo laboral

49,28%

mercado, como o lucro dos fornecedores e os custos de

o

Materiais e outros gastos

50,72%

oportunidade dos materiais utilizados.
O fator de conversão de investimento resultante (78,6%) foi
aplicado na análise económica.

FATOR DE CONVERSÃO
SWF Custo laboral

61,78%

CFm Materiais e outros gastos (c. fact.)

95,00%

Cfi Fator de Conversão de Investimento

78,63%
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MAPA DE FLUXOS FINANCEIROS
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

2035

2040

2045

2049

VAL (em € 2012)
RECEITAS FINANCEIRAS

57.321.250 €

0

0

266.632

486.530

597.584

678.627

2.377.556

5.384.043

5.917.279

6.515.325

7.182.295

7.775.457

4.393.825 €

206.534

219.533

231.810

237.587

242.642

244.808

254.196

305.469

329.661

356.019

384.544

408.736

€

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Canon REFER DS Poceirão-Caia

5.865.825 €

0

0

0

0

0

0

306.848

567.413

611.395

659.212

710.353

754.079

Canon REFER DS Sines-Caia

4.216.746 €

0

0

0

0

0

0

165.308

413.270

445.094

479.570

516.256

548.080

6.834.148 €

0

0

0

0

0

0

217.960

675.214

726.828

782.763

842.065

893.423

13.359.539 €

0

0

130.141

144.209

154.705

164.150

468.314

1.198.017

1.409.186

1.658.560

1.953.032

2.226.495

Canon REFER DM Poceirão-Caia

Mapa Financeiro

Canon REFER DM Sines-Caia

-

REFER - Saldo Canones (DS-DM (A+C))
APS - Saldo Royalties PSA (DS-DM)
APL+APSS - Saldo de "Royalties" (DS-DM)

9.365.708 €

0

0

0

0

0

0

390.050

916.344

986.763

1.063.255

1.144.669

1.214.512

10.750.398 €

0

0

88.246

221.321

286.334

332.625

541.494

973.099

1.048.304

1.129.321

1.216.600

1.291.255

APS - Receitas adicionais Tarifa Pilotagem

5.877.438 €

0

0

48.246

121.000

156.544

181.852

296.044

532.011

573.127

617.420

665.137

705.952

APL+APSS - Receitas adicionais TUP Navio

7.198.480 €

0

0

0

0

0

0

299.792

704.302

758.426

817.218

879.792

933.473

APL+APSS - Receitas adicionais Tarifa Pilotagem

3.935.540 €

0

0

0

0

0

0

163.902

385.055

414.645

446.788

480.999

510.347

120.229.053 €

5.097.766

22.307.418

58.172.740

68.406.408

673.852.049 €

20.391.063

APS - Receitas adicionais TUP Navio

VAL (em € 2012)
CUSTOS FINANCEIROS
Investimento Financeiro

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

43.103.385 13.391.972 10.576.190

2035

2.219.940

2040

2.219.940

2045

2.219.940

2049

2.294.940 -513.233.269

89.229.671 232.690.960 273.625.630 172.413.540 53.567.886 35.225.000

0

0

0

75.000

0

Co-financiamento comunitário

- 494.266.079 € -15.293.297 -66.922.253 -174.518.220 -205.219.223 -129.310.155 -40.175.915 -26.418.750

0

0

0

0

0

Valor residual

-

Manutenção da infraestrutura ferrov.

80.722.738 €

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.365.821 €

0

0

0

0

0

0

1.769.940

2.219.940

2.219.940

2.219.940

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Milhares de € 2012)

2020

2030

2035

2040

0 -515.453.209
2.219.940

2045

2.219.940

2049

2.020

2.030

2.035

2.040

2.045

2.049

Cash Flow

-5.098

-22.307

-57.906

-67.920

-42.506

-12.713

-8.199

3.164

3.697

4.295

4.887

521.009

Cash Flow Acumulado

-5.098

-27.405

-85.311

-153.231

-195.737

-208.450

-216.649

-188.302

-170.907

-150.653

-196.201

340.574

Cash Flow Atualizado

-4.624

-19.270

-47.639

-53.217

-31.718

-9.035

-5.549

1.315

1.204

1.096

977

85.672

Cash Flow Atualizado Acumulado

-4.624

-23.894

-71.533

-124.750

-156.469

-165.504

-171.053

-156.482

-150.242

-144.549

-154.958

-66.427
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INDICADORES FINANCEIROS
Os indicadores financeiros evidenciam:
•

Um VAL-F negativo de 66,4 milhões de Euros de 2012 no ano 2049, pelo que os fluxos financeiros gerados pelo

•

Este valor corresponde à necessidade de financiamento para o projeto, pelo Estado Português ou por um
cofinanciamento p.e. do BEI (englobando a construção e a manutenção até 2049).

•

Uma TIR-F de 3,2%, o que sendo abaixo da taxa de desconto de referência reflete a inviabilidade financeira do

projeto caso fossem considerados apenas os Fundos Comunitários como fonte de financiamento, sem esforço
adicional do Orçamento de Estado.
•

Salienta-se que em cada ano (a partir de 2021), as receitas geradas (pela REFER e pela movimentação portuária
acrescida) são superiores ao custo de manutenção (adicional), pelo que é gerado um fluxo financeiro anual
positivo, ainda que insuficiente para compensar os custos iniciais de investimento.

•

No período analisado (2014 a 2049), as receitas financeiras analisadas (Setor Público) representam cerca de 48%
dos custos do projeto (para o Setor Público), custos estes que excluem a parte de cofinanciamento europeu (75%
do investimento).
TIR-F

VAL-F

Receitas / Custos

3,2%

-66.427

0,48
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projeto são insuficientes para fazer face aos custos de investimento.
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MAPA DE FLUXOS ECONÓMICOS
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2049

VAL (em € 2012)
BENEFÍCIOS ECONÓMICOS
REFER - Canones (DS-DM (A+C))

Mapa Económico

APS - Saldo Royalties PSA (DS-DM)
APL+APSS - Saldo de "Royalties" (DS-DM)

1.575.358.869 €

0

0

266.632

486.530

597.584

6.834.148 €

0

0

0

0

0

678.627 64.778.577 140.043.156 153.961.451 165.919.157 178.916.414 192.796.987 204.722.182
0

217.960

614.853

675.214

726.828

782.763

842.065

893.423

13.359.539 €

0

0

130.141

144.209

154.705

164.150

468.314

1.016.973

1.198.017

1.409.186

1.658.560

1.953.032

2.226.495

9.365.708 €

0

0

0

0

0

0

390.050

833.926

916.344

986.763

1.063.255

1.144.669

1.214.512

10.750.398 €

0

0

88.246

221.321

286.334

332.625

541.494

885.708

973.099

1.048.304

1.129.321

1.216.600

1.291.255

APS - Receitas adicionais Tarifa Pilotagem

5.877.438 €

0

0

48.246

121.000

156.544

181.852

296.044

484.232

532.011

573.127

617.420

665.137

705.952

APL+APSS - Receitas adicionais TUP Navio

7.198.480 €

0

0

0

0

0

0

299.792

640.956

704.302

758.426

817.218

879.792

933.473

3.935.540 €

0

0

0

0

0

0

163.902

350.422

385.055

414.645

446.788

480.999

510.347

858.570.749 €

0

0

0

0

0

0 35.756.572 76.447.479 84.002.896 90.458.273 97.470.460 104.933.830 111.336.393

APS - Receitas adicionais TUP Navio

APL+APSS - Receitas adicionais Tarifa Pilotagem
Custos de Operação Veíc. (Ferr.-Rod.)
Acidentes

106.590.016 €

0

0

0

0

0

0

9.500.311 10.438.802 11.242.286 12.113.024 13.042.975

13.840.084

Poluição Atmosférica

529.281.199 €

0

0

0

0

0

0 21.404.959 47.165.839 51.825.533 55.813.408 60.136.952 64.751.591

4.281.558

68.707.642

Alterações Climáticas

23.595.655 €

0

0

0

0

0

0

957.932

2.102.458

2.310.178

2.487.911

2.680.653

2.886.297

3.062.607

2.278.912 -513.233.269

VAL (em € 2012)
CUSTOS ECONÓMICOS

518.784.282 €

16.033.391

70.160.847 182.963.746 215.150.474 135.567.910 42.120.163 29.467.182

2.039.940

2.219.940

2.219.940

2.219.940

Investimento (s/impostos)

727.731.822 €

20.391.063

89.229.671 232.690.960 273.625.630 172.413.540 53.567.886 35.225.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor residual

-

75.006.811 €

Custos sombra

-

155.519.906 €

Manutenção da infraestrutura

0

0

0

0

0

0

-4.357.671 -19.068.824 -49.727.214 -58.475.157 -36.845.630 -11.447.723 -7.527.758

21.579.177 €

0

2014

0

2015

0

0

0

2016

2017

2018

0

2019

1.769.940

2020

75.000

0

0 -515.453.209

0

0

0

0

-16.028

0

2.039.940

2.219.940

2.219.940

2.219.940

2.219.940

2.219.940

2025

2030

2035

2040

2045

2049

(Milhares de € 2012)
Cash Flow

-16.033

-70.161

-182.697

-214.664

-134.970

-41.442

35.311

138.003

151.742

163.699

176.696

190.518

717.955

Cash Flow Acumulado

-16.033

-86.194

-268.891

-483.555

-618.526

-659.967

-624.656

13.238

745.714

1.539.834

2.396.941

3.267.197

4.574.874

Cash Flow Atualizado

-14.405

-59.750

-147.476

-164.247

-97.887

-28.488

23.009

68.803

57.884

47.779

39.460

32.554

99.028

Cash Flow Atualizado Acumulado

-14.405

-74.155

-221.631

-385.878

-483.765

-512.253

-489.244

-136.420

174.836

433.138

646.444

811.894

1.001.493
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INDICADORES ECONÓMICOS

•

Uma TIR-E de 14,1%, consideravelmente acima do valor de referência da taxa de desconto económica (5,5%), o
que reflete a forte viabilidade económica do projeto.

•

Um VAL-E positivo de 1001,5 M€2012 no ano 2049, o que ilustra o forte valor económico do projeto.

•

Um retorno económico (payback) a ocorrer antes do final do ano 2027

•

Um rácio entre Custos e Benefícios económicos de 3,04, ou seja um retorno económico superior a 3€ em 2049
por cada 1€ investido.

TIR-E

VAL-E

PAYBACK-E

Benef./Custos

14,1%

1.001.493

2027

3,04
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Os indicadores económicos evidenciam:

13 – Análises de
Sensibilidade e de Risco
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ANÁLISES DE SENSIBILIDADE
A análise de sensibilidade tem o objetivo de avaliar a possibilidade de os resultados do projeto divergirem das

e identificando o impacte nos indicadores de cenários possíveis mas menos prováveis do que o cenário base
considerado. As análises de sensibilidade desenvolvidas permitem ainda observar os limites de viabilidade económica
e financeira para a alteração de diversas variáveis.

Quer a análise de sensibilidade quer a análise de risco foram realizadas sob duas perspetivas:
• Perspetiva de análise custos e benefícios sociais (ACB); e

• Perspetiva de análise rentabilidade financeira (ARF).

A análise de Sensibilidade e de Risco desenvolve-se nos seguintes passos:
• Seleção de variáveis para análise;
• Análise de sensibilidade;
• Seleção de variáveis críticas;
• Caracterização estocástica das variáveis críticas;
• Simulação de risco.
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previsões do cenário base, avaliando, em particular, o risco associado à viabilidade económica e financeira do projeto
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ANÁLISES DE SENSIBILIDADE
Os indicadores económicos e financeiros resultantes dos cenários extremos e fortemente improváveis

•

O projeto estará ligeiramente acima do limiar de viabilidade financeira se proporção de cofinanciamento atingir
os 85% (valor estipulado para os países ao abrigo do Fundo de Coesão) assumindo que todas as rúbricas de
investimento seriam plenamente elegíveis para financiamento comunitário.

•

Caso não existisse financiamento Comunitário, o VAL-F do projeto seria negativo em mais de 585 M €2012.

•

Um aumento dos custos de investimento de 71,5% conduziria ao limiar de rentabilidade económica do projeto.

•

Caso as Receitas (Financeiras) e os Benefícios fossem inferiores aos estimados em cerca de 67%, o projeto

estaria no limiar de viabilidade económica.
•

Caso as Receitas (Financeiras) e os Benefícios fossem superiores aos estimados em cerca de 111%, o projeto
estaria no limiar de viabilidade financeira.

Página

TIR-E

VAL-E

TIR-F

VAL-F

Cenário Base

14,12%

1.001.493

3,21%

-66.427

Cofinanciamento de 84,6%

14,12%

1.001.493

5,00%

0

Sem Cofinanciamento

14,12%

1.001.493

-1,46%

-585.407

Investimento com sobrecusto +71,5%

5,50%

0

1,00%

-201.193

Receitas e Benefícios -67%

5,50%

0

2,10%

-106.543

Receitas e Benefícios +111%

23,24%

2.659.852

5,00%

0
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ANÁLISE DE RISCO
A análise de risco tem como principal objetivo estimar o risco associado ao projeto.

Resultados Económicos

No caso da análise na perspetiva dos benefícios e custos sociais, a análise de risco é elaborada sobretudo para estimar o
risco da avaliação qualitativa do projeto divergir da que foi obtida a partir do cenário de base.
Já no caso da análise financeira na perspetiva do operador, a análise de risco assume também relevância no sentido de
validar a estimativa de prémio de risco exigido pelo investidor.
Caracterização Estocástica Das Variáveis Críticas:
As tabelas seguintes apresentam as funções de
distribuição de probabilidade consideradas para
cada uma das variáveis críticas, respetivamente
para as análises económica e financeira.
A tabela ao lado apresenta as funções de
distribuição de probabilidade das variáveis
críticas analisadas.
Os resultados foram gerados a partir de uma
simulação com 10.000 iterações no Software

@RISK (Palisade).
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experimentados (de forma isolada) e abaixo apresentados permitem retirar as seguintes conclusões:
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ANÁLISE DE RISCO (ARF)

@RISK Output Report for VAL-F / OUTPUTS
Performed By: Joao Bernardino
Date: segunda-feira, 14 de Abril de 2014 18:01:11

Apresenta-se, em seguida, as distribuições de probabilidade do VAL (perspetiva

e a 95%.
As variáveis mais sensíveis para afetar o VAL-F são, por ordem decrescente: Taxa
de Cofinanciamento, Custos de Investimento e Taxa de Desconto Financeira.
A análise de risco evidencia a baixa probabilidade de o projeto apresentar
viabilidade financeira: 11,2%

Variável

Função
distribuição
Gráfico
probabilidade

Taxa de Desconto
Financeira

Normal

Custos de investimento
Triangular
na infraestrutura ferrov.
Cofinanciamento
Comunitário
Receitas adicionais
públicas: APL + APSS

Normal

Normal

Custos adicionais de
Normal
manutenção da infraes.

Parâmetros
(em % face ao valor central)
Percentil 5%

Média

3%

5%

Percentil 95%
7%

Mínimo

Mais provável

Máximo

80%

100%

150%

Percentil 5%

Média

Percentil 95%

65%

75%

85%

Percentil 5%

Média

Percentil 95%

70%

100%

140%

Percentil 5%

Média

Percentil 95%

70%

100%

140%

Copyright TIS 2014
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financeira). Os gráficos apresentados destacam os percentis de probabilidade a 5%
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ANÁLISE DE RISCO (ACB)

@RISK Output Report for VAL-E / OUTPUTS
Performed By: Joao Bernardino
Date: segunda-feira, 14 de Abril de 2014 18:02:29

Apresenta-se, em seguida, as distribuições de probabilidade do VAL (perspetiva

5% e 95%.
As variáveis mais sensíveis para afetar o VAL-E são, por ordem decrescente, o valor
estimado de Custos de Operação dos Veículos, a Taxa de Desconto Económica e os
Custos de Investimento.
A análise de risco evidencia uma elevada probabilidade de o projeto apresentar
viabilidade económica: 97,4%
Variável

Função
Gráfico
distribuição
probabilidade

Taxa de Desconto
Económica

Normal

Custos de investimento
Triangular
na infraestrutura ferrov.
Custos Sombra

Normal

Receitas adicionais
públicas: APL + APSS

Normal

Percentil 5%

Média

4,5%

5,5%

Percentil 95%
6,5%

Mínimo

Mais provável

Máximo

80%

100%

150%

Percentil 5%

Média

Percentil 95%

57,3%

78,6%

100%

Percentil 5%

Média

Percentil 95%

70%

100%

140%

Custos adicionais de
Normal
manutenção da infraes.

Percentil 5%

Média

Percentil 95%

70%

100%

140%

Custos de operação dos
Uniforme
veículos

Percentil 5%

Média

Percentil 95%

60%

100%

150%
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económica). Os gráficos apresentados destacam os percentis de probabilidade a
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES - PROCURA
Os investimentos na nova ligação ferroviária para mercadorias entre Sines e a fronteira de Elvas-Badajoz
permitirão captar tráfego à rodovia, gerar novas trocas comerciais com Espanha e eventualmente com a Europa

ferroviários, essenciais para a manutenção e potencial alargamento do hinterland de Sines, não só para o lado
Espanhol, nomeadamente a Estremadura e Madrid, como no do abastecimento das regiões centro e sul de
Portugal.
Existe um conjunto de factores externos que expetavelmente irão ameaçar o porto de Sines no médio e no longo
prazo. Estão previstas para os próximos anos melhorias nas serventias ferroviárias nos portos de Valência e de
Algeciras, eliminando os atuais constrangimentos nestes importantes portos Ibéricos. A Aliança P3 constituirá
certamente uma oportunidade para Sines, que convém reforçar com um mercado do lado terra (hinterland) de

dimensão interessante para justificar a passagem das linhas por Sines para mais do que apenas operações de
transhipment, onde mesmo com mais-valias a nível de preço e desempenho, a concorrência será forte com
outros portos de fraco hinterland, como Tânger Med e Algeciras.
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central (ainda que em muito menor escala) e trarão aumentos de competitividade e de eficiência aos serviços
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES - PROCURA
A nível nacional, o processo de privatização da CP Carga, e a hipotética construção de outro terminal de
contentores de águas profundas próximo de Lisboa, caso tenha valências comparáveis ao Terminal XXI, poderão

Principais Conclusões

alterar os pressupostos da procura ferroviária considerada na presente análise financeira e económica.
Das incertezas externas destaca-se ainda o calendário e a articulação da passagem para bitola europeia entre
Badajoz e Madrid (e das restantes condicionantes da interoperabilidade desta linha, sejam a eletrificação, a

sinalização, os sistemas de segurança, etc.).
Para além do novo troço entre Évora norte e Caia, os investimentos considerados entre Sines e Poceirão
(construção da variante de Grândola/Alcácer, e com aumento de TBR e de comprimento dos comboios)
beneficiarão também os tráfegos ferroviários nacionais, nomeadamente entre Sines e o centro e norte do país
(para Entroncamento, Lisboa, etc.), o que reforçará a competitividade do transporte ferroviário, com

consideráveis impactes sócio-económicos.
Com base nestes pressupostos, prevê-se que a movimentação no Terminal XXI atinja os 4 milhões de TEU

as diversas ameaças referidas sejam contornadas de forma consideravelmente eficaz e célere, este valor de
movimentação poderá eventualmente ser atingido antes de 2050.
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES - ANÁLISE FINANCEIRA
O investimento analisado neste estudo terá outros beneficiários do Setor Público para além da APS,
nomeadamente a APL e APSS, uma vez que a nova ligação ferroviária beneficiará os respetivos portos, gerando

Para a APS, a decisão de o Estado optar pela construção da linha ferroviária representará receitas adicionais
diretas de cerca de 30 M€ (valor acumulado e descontado a preços constantes de 2012) pelo acréscimo de

receitas na movimentação de contentores e consequente aumento da renda do Concessionário do Terminal XXI
da TUP-navio e das Tarifas de Pilotagem, não contabilizando as receitas adicionais com outras taxas portuárias.
Considerando o previsto cofinanciamento comunitário a fundo perdido de 75%, a necessidade de
financiamento com o Orçamento de Estado será naturalmente de 25% dos custos de investimento da obra.
No entanto, englobando no Sector Público a REFER, APS, APSS e APL (incorporando as componentes de
reinvestimento, aumento das receitas portuárias, ferroviárias e aumento dos custos de manutenção ferroviária)
a necessidade de financiamento do investimento será de cerca de 66,5 M €2012. (VAL-F: -66 427 mil €2012).
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tráfego adicional e aumentando o seu hinterland de competição com os restantes portos ibéricos.
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES - ANÁLISE ECONÓMICA
Igualmente na ótica do Estado, mas na perspetiva sócio-económica, que engloba para além das receitas
financeiras (descontadas a uma taxa diferente) os benefícios para a sociedade decorrentes do menor custo na

Principais Conclusões

operação dos veículos (inclui combustíveis, manutenção, etc.), menor ocorrência de acidentes (rodoviários),
menor poluição atmosférica e menor contribuição para as alterações climáticas, associados ao investimento
ferroviário estudado geram um saldo positivo superior a 1 000 milhões de €2012 (VAL-E de +1 001,5 M€2012).
A TIR-E associada ao projeto é de 14,1%, o que pode ser considerado relativamente elevado. O rácio B/C
económico é de 3,04€ e o retorno económico do investimento ocorre em 2027.
Desta forma, pode considerar-se que o projeto tem viabilidade económica e que é gerador de importantes
benefícios económico-sociais para o país, promovendo o seu desenvolvimento economicamente sustentado,
como é critério para o cofinanciamento Europeu a fundo perdido.

Simultaneamente, e tendo em conta o referido cofinanciamento (considerado a 75%), o projecto em apreço
obriga a um esforço financeiro para o Orçamento de Estado relativamente baixo (66,5 M €2012) face ao valor
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PRINCIPAIS DOCUMENTOS DE APOIO

Documentos de Apoio

Para a produção do presente documento foram consultadas as publicações abaixo, cuja lista não é exaustiva:

•

Ligação Évora-Elvas (MSC)

•

APL - Estudo Viabilidade do TCT - Relatório final

•

CILSIBA - Resumo Executivo e Relatório Final

•

PITVI 2012-2024

(3/12/2012)

•

MOPTC – Transporte Ferroviário em Portugal, 2011

•

Relatório&Contas APS 2007 a 2011

•

Estudos de mercado e tráfego no corredor europeu de

•

Relatório&Contas CP CARGA 2012 (extrato

mercadorias nº4, 2013

•

REFER Visão RFN 2014-50

•

TEN-T Corredor 4

•

Diretório de Rede REFER 2012

•

PSA APS audit-dgtc-rel026-2010-2s

•

CP Carga - Mapa de rede

•

CP Rel.Gestão Cons.2012

•

Dest_At_Transportes_Quadros_2T2013

•

PEIT2005Capitulo06_422292
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ENTIDADES CONSULTADAS
O presente documento, envolveu a entrevista a diversas entidades e pessoas ligadas ao setor,

•

APS – Administração, Planeamento, grupo de acompanhamento

•

ADIF – Direção (contato sem sucesso)

•

PSA – Diretor Geral (Portugal, Mediterrâneo e Américas)

•

REFER – Diversos departamentos

•

CP Carga – Administração, Direção Comercial, de Exploração, Combinado e Internacional

•

TAKARGO – Administração

•

TRANSITEX – Administração

•

Eng. Jorge d’Almeida – Especialista e anterior Diretor Geral da PSA

•

AICEP – Direção da ZALS

•

MSC – Operação ferroviária

Página

92

MOVIMENTO INTELIGENTE

Copyright TIS 2014

Entidades Consultadas

nomeadamente para aferição dos impactes para os diversos stakeholders:

TIS – Transportes, Inovação e Sistemas, SA
Av. Marquês de Tomar 35, 6º Drt | 1050-153 Lisboa | Portugal |T (351) 21 350 44 00
R. Gilberto Studart, 728 - 2º | 60190-750 Fortaleza | Brasil | T (55) 8 532 492 903

global@tis.pt | www.tis.pt | www.tis.br.com

TIS – Transportes, Inovação e Sistemas, SA
Av. Marquês de Tomar 35, 6º Drt
1050-153 Lisboa
Portugal
T (351) 21 350 44 00
R. Gilberto Studart, 728 - 2º
60190-750 Fortaleza
Brasil |
T (55) 8 532 492 903

global@tis.pt
www.tis.pt | www.tis.br.com

Anexo A.X – Relatório das medições acústicas

Ad_t13060/ 01 Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)

do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

Esta página foi deixada propositadamente em branco

Ad_t13060/ 01 Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)

do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases): Aditamento

Avaliação Acústica
Nível de Exposição Máxima de acordo com o Decreto-Lei nº. 9/2007 de 17 de Janeiro –
Regulamento Geral de Ruído (RGR) e a Norma NP ISO 1996 (2011).

Requerente: Nemus
Referência do Relatório: 14.334.RAIE.SCHIU
Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de
Contentores (TXXI) do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases)
Local do Ensaio: Envolvente do Porto de Sines – Sines
Actividade

Processo:

SONOMETRIA
MEDIÇÕES DE SOM, PROJECTOS ACÚSTICOS,
CONSULTORIA, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA

Data dos Ensaios: 09-09-2014 e 10/09/2014
Data do Relatório: 30-09-2014
Total de Páginas:
(anexos, comunicado IPAC e
14
avaliação de satisfação do
cliente incluídos)

URB. COLINAS DE BARCARENA
RUA DAS AZENHAS, Nº22 B | 2730-270 BARCARENA
NC 504 704 745
t 214 264 806 | f 214 264 808

comercial@sonometria.pt
www.sonometria.pt
GPS 38°44'19.83“N ; 9°17'18.47"O
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO
1.1. Descrição e Objetivo
O presente relatório foi realizado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal
de Contentores (TXXI) do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases), e refere-se à Avaliação Acústica dos níveis
sonoros apercebidos nos receptores localizados na envolvente do referido Projeto.
O objetivo da presente Avaliação Acústica consiste na quantificação do ruído ambiente para
caracterização da Situação de Referência, em pontos de medição selecionados na proximidade dos
Receptores Sensíveis localizados na proximidade zona da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI)
do Porto de Sines, em Sines.
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito na Norma Portuguesa
NP ISO 1996 (2011), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente da Agência Portuguesa do Ambiente
(2011), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento
Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007.

1.2. Dados Identificadores dos Ensaios
Requerente

Nemus

Actividade avaliada

Envolvente da zona da Expansão do Terminal de
Contentores (TXXI) do Porto de Sines

Localização da actividade

Sines

Local da medição interior

-

Ponto 1: 37º 57’ 11,82”N; 8º 51’ 04,20”W
Ponto 2: 37º 56’ 37,14”N; 8º 49’ 42,84”W
Atividade do Porto de Sines, Tráfego Rodoviário
da EN120-4, da ER261-5 e vias adjacentes;
Identificação/Caracterização
Pedreira do Porto de Sines, Tapetes de
das Fontes de Ruído
transporte de Carvão da Central Termoeléctrica
de Sines, Natureza
Local da medição exterior

1.3. Definições
Designações do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2011) - No âmbito do Decreto-Lei nº
9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e
“ruído residual” equivale a “som residual”.


Som total - Som global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto
pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes.


Som específico - Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está
associada a uma determinada fonte.
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Som residual - Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são
suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração.


Designações do som total, específico e residual

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1)

b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1)
1 som total; 2 som específico A; 3 som específico B; 4 som específico C; 5 som residual.
Notas : O nível sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicos são suprimidos.
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos.
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração.

Som inicial - Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer
modificação.

Som flutuante - Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação,
varia significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo.

Som intermitente - Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s.
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de
comboios, ruído de aeronaves, e ruído de compressores de ar.

Som impulsivo - Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um
impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s.

Som tonal - Som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de
banda estreita que emergem de modo audível do som total.


Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a
abranger as actividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos” :
- Diurno (07h00min. às 20h00min.)
- Entardecer (20h00min. às 23h00min.)
- Nocturno (23h00min. às 07h00min.).


Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante,
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local
considerado”.
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Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”.


Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma
situação determinada;


Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído
referido naquele intervalo de tempo.


LAeq

 1 T LA10(t ) 
 10 log10   10
dT  dB(A)
0
T


sendo:
LA (t)
T

o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A);
o período de referência em que ocorre o ruído particular

Indicador de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na norma np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante
uma série de períodos diurnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;


Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening)- “o nível sonoro médio de longa duração,
conforme definido na norma np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano” , expresso em dB(A) ;


Indicador de Ruído Nocturno (Ln) ou (Lnight)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na norma np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante
uma série de períodos nocturnos representativos de um ano” , expresso em dB(A) ;


Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno (Lden)- “o indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:


Zonas Sensíveis - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território como
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer,
existentes ou previstos podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a
servir a população local, tais como café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno;


Zonas Mistas - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação
seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona
sensível”;


Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de
edificação”.
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO
2.1. Metodologia
Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com
a normalização aplicável, nomeadamente a NP ISO 1996 (2011). A análise dos resultados é realizada de
acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro.

2.2. Instrumentação e Medições
As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado,
nomeadamente:
- Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca 01dB, Modelo SOLO, nº de Série 61277 e
respetivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683823.
Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os
respetivos parâmetros de configuração.
No início e no final de cada série de medições procedeu-se à calibração do sonómetro. O valor obtido
no final do conjunto de medições não diferiu do inicial mais do que 0,5 dB(A).
Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é repetido com
outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa do desvio, de
acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório.
As medições foram realizadas com o equipamento montado num tripé, com o microfone a uma altura
compreendida entre 1,2 m e 1,5 m acima do solo ou do piso em causa.
As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído,
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o LAeq (nível
sonoro contínuo equivalente).
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3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES
3.1. Plano de amostragens
As amostragens foram efetuadas em conformidade com o Procedimento Interno do Laboratório, 2
amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos em outro dia, e a
realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre
amostras.
Transcrevem-se em seguida os textos associados e julgados relevantes, do Guia Prático para Medições
de Ruído Ambiente (APA, 2011):
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de
propagação que influenciam o registo de medição.
… Se a diferença entre os níveis LAeq,T / LAeq,t do ruído ambiente, obtidos nas várias amostras/medições,
for superior a 5dB(A), deve realizar-se uma ou mais amostras/medições adicionais, a não ser que o(s)
ruído(s) particular(es) em avaliação justifique(m) essa diferença, como pode ser o exemplo de uma
fonte com ciclos de funcionamento bem distintos do ponto de vista acústico (justificação a constar do
relatório).

3.2. Dados Obtidos
Os resultados médios energéticos das medições de ruído ambiente no exterior a 1,5 metros de altura,
pontos Ponto 1 e Ponto 2, são apresentados nos quadros seguintes.
Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

09-09-2014

74
Med.2
Mem.

09-09-2014

77
Med.3
Mem.
107

Intervalo de LAeq fast LAeq imp.
medição
[dB(A)] [dB(A)]

10-09-2014

17:32
às

Componentes
Penalizantes

Tonais:
46,6

49,4

Não
Impulsivas:

17:47

Não

Das

Tonais:

17:49
às

44,5

45,4

Não
Impulsivas:

18:04

Não

Das

Tonais:

15:43
às
15:58

47,2

49,4

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Actividade Portuária audível, Pedreira
audivel, Tráfego rodoviário audível, Fonação
animal e natureza (grilos, vegetação) pouco
audível, Fonação humana pouco audível
Temp. 24ºC; Vel. do Vento: 1 a 3 m/s
Actividade Portuária audível, Pedreira
audivel, Tráfego rodoviário audível, Fonação
animal e natureza (grilos, vegetação) pouco
audível, Fonação humana pouco audível
Temp. 24ºC; Vel. do Vento: 1 a 3 m/s
Actividade Portuária audível, Pedreira
audivel, Tráfego rodoviário audível, Fonação
animal e natureza (grilos, vegetação) pouco
audível, Fonação humana pouco audível
Temp. 21ºC; Vel. do Vento: 2 a 3 m/s

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_08
Relatório: 14.334.RAIE.SCHIU
Página 7 de 14

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

09-09-2014

79
Med.2
Mem.

09-09-2014

81
Med.3
Mem.

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

10-09-2014

21:20
às

Tonais:
43,4

45,3

Impulsivas:

21:35

Não

Das

Tonais:

21:37
às

44,0

45,7

Não
Impulsivas:

21:52

Não

Das

Tonais:

21:31
às

44,6

45,7

21:46

109

Não

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Actividade Portuária audível, Pedreira
audivel, Tráfego rodoviário pouco audível,
Fonação animal e natureza (grilos,
vegetação) audível
Temp. 21ºC; Vel. do Vento: 1 a 2 m/s
Actividade Portuária audível, Pedreira
audivel, Tráfego rodoviário pouco audível,
Fonação animal e natureza (grilos,
vegetação) audível
Temp. 21ºC; Vel. do Vento: 1 a 2 m/s
Actividade Portuária audível, Pedreira
audivel, Tráfego rodoviário pouco audível,
Fonação animal e natureza (grilos,
vegetação) audível
Temp. 19ºC; Vel. do Vento: 2 a 3 m/s

Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

10-09-2014

95
Med.2
Mem.

10-09-2014

97
Med.3
Mem.
112

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalizantes
[dB(A)] [dB(A)]

10-09-2014

0:24
às

Tonais:
47,1

48,4

Não
Impulsivas:

0:39

Não

Das

Tonais:

0:41
às

47,4

48,6

Sim
Impulsivas:

0:56

Não

Das

Tonais:

23:12
às
23:27

46,6

48,4

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Actividade Portuária audível, Pedreira
audivel, Tráfego rodoviário pouco audível,
Fonação animal e natureza (grilos,
vegetação) audível
Temp. 20ºC; Vel. do Vento: 1 a 2 m/s
Actividade Portuária audível, Pedreira
audivel, Tráfego rodoviário pouco audível,
Fonação animal e natureza (grilos,
vegetação) audível
Temp. 20ºC; Vel. do Vento: 1 a 2 m/s
Actividade Portuária audível, Pedreira
audivel, Tráfego rodoviário pouco audível,
Fonação animal e natureza (grilos,
vegetação) audível
Temp. 20ºC; Vel. do Vento: 1 a 2 m/s
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Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp.
medição
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Med.1
09-09-2014

Componentes
Penalizantes

Tonais:

16:46
53,8

55,3

Não

Mem.

às

68

17:01

Não

Das

Tonais:

Med.2
09-09-2014

17:06
52,6

54,8

Impulsivas:

Não

Mem.

às

71

17:21

Não

Das

Tonais:

Med.3
10-09-2014

15:03

Mem.

às

102

15:18

54,4

55,7

Impulsivas:

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego rodoviário muito audível, Actividade
portuária (descarga de navio e transporte de
contentores) audível, Tapete de transporte
carvão audível, Pedreira audivel, Fonação
animal (grilos) pouco audível
Temp. 24ºC; Vel. do Vento: 1 a 2 m/s
Tráfego rodoviário muito audível, Actividade
portuária (descarga de navio e transporte de
contentores) audível, Tapete de transporte
carvão audível, Pedreira audivel, Fonação
animal (grilos) pouco audível
Temp. 24ºC; Vel. do Vento: 1 a 2 m/s
Tráfego rodoviário muito audível, Actividade
portuária (descarga de navio e transporte de
contentores) audível, Tapete de transporte
carvão audível, Pedreira audivel, Fonação
animal (grilos) pouco audível
Temp. 22ºC; Vel. do Vento: 2 a 3 m/s

Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Med.1
09-09-2014

Tonais:

22:07
50,8

51,8

Não

Mem.

às

83

22:22

Não

Das

Tonais:

Med.2
09-09-2014

22:23
50,7

51,7

Impulsivas:

Não

Mem.

às

85

22:38

Não

Das

Tonais:

Med.3
10-09-2014

22:19

Mem.

às

111

22:34

51,6

53,1

Impulsivas:

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego rodoviário muito audível, Actividade
portuária (descarga de navio e transporte
de contentores) audível, Tapete de
transporte carvão audível, Pedreira audivel,
Fonação animal (grilos) audível
Temp. 21ºC; Vel. do Vento: 1 a 2 m/s
Tráfego rodoviário muito audível, Actividade
portuária (descarga de navio e transporte
de contentores) audível, Tapete de
transporte carvão audível, Pedreira audivel,
Fonação animal (grilos) audível
Temp. 20ºC; Vel. do Vento: 1 a 2 m/s
Tráfego rodoviário muito audível, Actividade
portuária (descarga de navio e transporte
de contentores) audível, Tapete de
transporte carvão audível, Pedreira audivel,
Fonação animal (grilos) audível
Temp. 20ºC; Vel. do Vento: 2 a 3 m/s
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Ponto 2 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalizantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Med.1
09-09-2014

Tonais:

23:07
50,7

52,1

Não

Mem.

às

89

23:22

Não

Das

Tonais:

Med.2
09-09-2014

23:35
51,7

52,8

Impulsivas:

Não

Mem.

às

91

23:50

Não

Das

Tonais:

Med.3
10-09-2014

23:39

Mem.

às

113

23:54

51,4

52,7

Impulsivas:

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego rodoviário muito audível, Actividade
portuária (descarga de navio e transporte
de contentores) audível, Tapete de
transporte carvão audível, Pedreira audivel,
Fonação animal (grilos) audível
Temp. 20ºC; Vel. do Vento: 1 a 2 m/s
Tráfego rodoviário muito audível, Actividade
portuária (descarga de navio e transporte
de contentores) audível, Tapete de
transporte carvão audível, Pedreira audivel,
Fonação animal (grilos) audível
Temp. 20ºC; Vel. do Vento: 1 a 2 m/s
Tráfego rodoviário muito audível, Actividade
portuária (descarga de navio e transporte
de contentores) audível, Tapete de
transporte carvão audível, Pedreira audivel,
Fonação animal (grilos) audível
Temp. 20ºC; Vel. do Vento: 1 a 2 m/s

Os resultados são válidos nas condições do ruído verificadas nos momentos em que decorreram as
medições, as quais podem ser assumidas como representativas da média anual.

3.3. Avaliação do critério de exposição máxima
(verificação do artigos 11.º do regulamento Geral do ruído)
O concelho de Sines ainda não possui Classificação Acústica oficial, estando o respetivo Plano Director
Municipal em fase de Revisão. Neste contexto os limites legais a verificar, em acordo com o Artigo 11.º
do DL 9/2007, são, Ausência de Classificação acústica: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A).
De acordo com os valores expostos nos quadros anteriores, temos os seguintes valores médios
energéticos para os valores de Ruído Ambiente/ Situação de Referência:
 Ponto 1:
o Ld ≈ 46 dB(A); Le ≈ 44 dB(A); Ln ≈ 47 dB(A); Lden ≈ 53 dB(A).
 Ponto 2:
o Ld ≈ 54 dB(A); Le ≈ 51 dB(A); Ln ≈ 51 dB(A); Lden ≈ 58 dB(A).
Assim, em todos os Pontos de Medição os valores cumprem os limites acústicos legais para Ausência
de Classificação acústica.
Tais valores possuem ainda a seguinte relação com os limites legais Artigo 11.º do DL 9/2007, para
Receptores Sensíveis em Zona Mista ou equiparados a Zona Mista, Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A):
 Ponto 1 e Ponto 2 cumprem os limites acústicos legais de Receptores Sensíveis.
E ainda a seguinte relação com os limites legais Artigo 11.º do DL 9/2007, para Receptores Sensíveis
em Zona Sensível ou equiparados a Zona Sensível, Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A):
 Ponto 1 e Ponto 2 não cumprem os limites acústicos legais de Receptores Sensíveis.
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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Tendo em conta que a variabilidade dos níveis sonoros ao longo do ano depende principalmente da
variabilidade das condições atmosféricas e da variabilidade da emissão sonora, abordam-se nos
subcapítulos seguintes essas variabilidades, de forma a poder inferir sobre a maior ou menor
probabilidade do cumprimento dos limites acústicos legais em termos de média anual.

3.4. Condições atmosféricas
As condições atmosféricas mantiveram-se favoráveis à propagação sonora entre as fontes e o
receptor, pois o vento soprou maioritariamente no sentido deste.
Transcrevem-se em seguida os textos associados e julgados relevantes, do Guia de Medições de Ruído
Ambiente (APA, 2011):
Em princípio, ocorrem condições favoráveis à propagação sonora quando se verificam,
cumulativamente, as seguintes condições:
- o vento sopra da fonte sonora dominante para o receptor (no período diurno com um ângulo de
±60°, no período nocturno com um ângulo de ± 90°);
- a velocidade do vento, medida a uma altura de 3,0 m a 11,0 m acima do solo, está entre 2 m/s e
5 m/s durante o período diurno ou superior a 0,5 m/s no período nocturno;
- não ocorre um forte gradiente de temperatura negativo junto ao solo, por exemplo, por não se
verificar uma forte insolação em período diurno.

3.5. Condições de emissão sonora
Assume-se, na ausência de informação em contrário, que o ruído resultante da conjugação atual das
principais fontes de ruído, no mês à data das medições, é representativa da média anual.

3.6. Interpretação dos Resultados e Conclusões
Perante os resultados obtidos, conclui-se que, o ambiente sonoro da envolvente da zona de Expansão
do Terminal de Contentores (TXXI) do Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases), moderadamente perturbado, e
tem como principais fontes de ruído: a atividade atual do Porto de Sines, associada à carga/ descarga e
movimentação de contentores, a pedreira existente, e o tráfego rodoviário.
Nos receptores caracterizados pelos pontos de medição Ponto 1 e Ponto 2 o Ruído Ambiente cumpre
os limites acústicos legais de Receptores Sensíveis localizados no concelho de Sines, com ausência de
classificação acústica.
23-09-2014
Elaborado:

(Vitor Rosão)
(Director Técnico)

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.

Verificado e Aprovado por:

(João Pedro Silva)
(Director da Qualidade)
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ANEXOS
A | Certificado de Acreditação (L0535)

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_08
Relatório: 14.334.RAIE.SCHIU
Página 12 de 14

A | CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO (L0535)

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO CLIENTES
AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO CLIENTES

Identificação do Cliente
Nome (opcional)
Empresa (opcional)
Serviço (opcional)
Solicitamos a resposta a este inquérito no intuito de conhecermos o seu grau de satisfação e
desenvolvermos acções para melhorar. Assinale com uma cruz a opção que melhor se adequa à sua
opinião.
Agradecemos a vossa disponibilidade e total sinceridade nas respostas.
(Assinalar a opção que melhor se ajuste à sua opinião, com uma cruz)
Funções

Parâmetros

Classificação

Apresentação (Profissionalismo e cordialidade dos técnicos que

Fraca

Média

Boa

Muito Boa

Fraca

Média

Boa

Muito Boa

Fraca

Média

Boa

Muito Boa

Fraca

Média

Boa

Muito Boa

Fraca

Média

Boa

Muito Boa

Fraca

Média

Boa

Muito Boa

Prazos (cumprimento dos prazos estabelecidos)

Fraca

Média

Boa

Muito Boa

Em relação a concorrentes (Avaliação comparativa c/ outros

Fraca

Média

Boa

Muito Boa

Fraca

Média

Boa

Muito Boa

Técnicas

monitorizaram os ensaios)

Operacionalidade (Capacidade organizacional e funcional para
responder c/ eficácia ao planeamento acordado)

Flexibilidade (Capacidade de adoptar soluções eficazes em

Desempenho

Adminis.
/Financeiras

situações não previsíveis)

Documentação (Adequação e interpretação dos documentos
trocados: cartas, fax’s, propostas, relatórios, outros)

Preços (Adequação do nível de preços praticados em relação ao
trabalho produzido e às expectativas)

Expectativas (Adequação entre os objectivos estabelecidos e
resultados esperados)

prestadores deste tipo de serviços)

Global (Adequação aos requisitos globais do cliente)

Agradecíamos que formulasse todas as críticas e sugestões que entenda convenientes para que
possamos melhor o Serviço que prestamos, podendo ainda utilizar o espaço abaixo para apresentar
reclamações ou solicitar o esclarecimento de dúvidas.

Data: ____/____/________

Rubrica:

_________________________________

Agradecemos a devolução do questionário para o fax: 21 4264808 ou email: sonometria@sonometria.pt.
Gratos pela atenção dispensada.

Modelo: Mod_CSC_02_AvalSatisf_01
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8. Central Termoelétrica de Sines – molhes
9. Zona Industrial e Logística de Sines (Zona Sul) – Refinaria de Sines
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11d. Espaços Canal - Esteiras industriais e de tubagens (fora da zona urbana e portuária)
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