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Apresentação 

 

O presente Resumo Não Técnico (RNT) 

refere-se ao Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) relativo ao Projecto de Substituição da 

Estacada SACI com Especialização para a 

Descarga de Granéis Líquidos que a SAPEC – 

Agro, S.A. pretende construir na zona portuária 

de Setúbal.  

 

A Estacada “SACI” foi construída para 

aumentar a capacidade de carga e descarga de 

minério de pirite das minas de Aljustrel e 

Lousal, de fosforites e outras matérias primas 

necessárias à laboração da fábrica de adubos da 

SAPEC e manteve-se operacional durante 

alguns anos até finais da década de 80. No 

início da década de 90, esta Estacada foi 

totalmente desmantelada e retirada, propondo-

se agora sensivelmente para o mesmo local a 

implantação do novo equipamento portuário 

em projecto. as respectivas estacas e 

infraestruturas foram totalmente removidas, 

projectando-se agora a implantação de novo 

equipamento portuário sensivelmente na zona 

de implantação da antiga “Estacada SACI”. 

 

O EIA foi elaborado pela empresa de 

consultadoria IMPACTE – Ambiente e 

Desenvolvimento, Lda., com vista à 

identificação e avaliação dos efeitos ambientais 

provocados pela construção e funcionamento 

da instalação em projecto e à proposta de 

medidas a aplicar para reduzir ou eliminar esses 

efeitos. 

 

O objectivo do RNT é sumarizar e traduzir em 

linguagem não técnica o conteúdo do EIA, 

tornando este documento mais acessível a um 

grupo alargado de interessados e procurando 

dar resposta às questões e dúvidas mais comuns 

que o empreendimento em causa pode suscitar. 

 

Qual a localização do projecto? 

 

A sua localização será a Sueste da cidade de 

Setúbal, no Estuário do rio Sado, a montante 

do actual Terminal Portuário SAPEC, freguesia 

do Sado, concelho de Setúbal, conforme se 

pode ver na Fig. 1. 

 

Esta localização insere-se nas zonas portuária e 

industrial definidas no Plano Regional de 

Ordenamento do Território da Área 

Metropolitana de Lisboa, ainda em fase de 

elaboração, e no Plano Director Municipal de 

Setúbal. O projecto encontra-se também 

previsto no Plano de Ordenamento e Expansão 

do Porto de Setúbal, em fase de aprovação 

final. 

 

Qual a intenção da construção do novo posto 

de atracação para granéis líquidos? 

 

A intenção da construção desta nova atracação 

é dar resposta à crescente procura de 

infraestruturas portuárias para carga e descarga 

de granéis líquidos. 
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Actualmente estas operações são já, e desde há 

longos anos, efectuadas no Terminal da SAPEC 

existente, em simultâneo com a carga e descarga 

de granéis sólidos e outras mercadorias. No 

entanto, as movimentações no Terminal 

Portuário SAPEC tem excedido as expectativas 

nos últimos anos, levando-o à saturação. 

 

Assim, continuando a haver procura deste tipo 

de infraestrutura, decidiu a SAPEC especializar 

o actual Terminal para granéis sólidos, ficando a 

nova atracação destinada apenas aos granéis 

líquidos. 

 

Por outro lado, o novo posto de atracação 

enquadra-se, conforme expresso pela 

Administração dos Portos de Setúbal e 

Sesimbra, S.A. (APSS), nos desígnios e 

objectivos estratégicos definidos para o porto 

de Setúbal, designadamente na consideração de 

ser “imperativa a instalação de novos terminais 

dotados de elevado nível de especialização, com 

importantes benefícios para a operação 

portuária, nomeadamente na melhoria do 

desempenho ao nível da qualidade e eficiência e 

no acautelamento das medidas de protecção e 

risco ambiental”. 

 

Quais as razões que levaram a optar por esta 

localização? 

 

A escolha do Porto de Setúbal - e não de 

qualquer outro local do território nacional para 

a localização do posto de atracação para granéis 

líquidos, resulta da não existência de outra 

alternativa viável em face da localização da 

própria instalação da SAPEC, a que acrescem as 

razões atrás mencionadas e também as em 

seguida indicadas: 

 

• Aproveitamento das infraestruturas 

existentes (por exemplo, as instalações de 

tancagem de granéis líquidos); 

• Crescimento em mais de 60% das 

quantidades de granéis líquidos a 

movimentar no “hinterland” do Porto de 

Setúbal por clientes tradicionais da SAPEC; 

• Criação de vantagens competitivas para o 

Parque Industrial da SAPEC em relação a 

futuros clientes. 

 

No que respeita às razões que levaram a optar 

pela construção de um novo posto de 

atracação, e não pela extensão do existente ou 

pela sua localização a montante do actual 

Terminal Portuário da SAPEC, elas podem ser 

apreciadas no organigrama apresentado na 

página seguinte. 

 

Quais as principais características do novo 

posto de atracação para granéis líquidos? 

 

O novo posto de atracação será constituído 

somente por (ver Fig.2 e 3): 

 

• 2 duques d’Alba de atracação; 

• 1 duques d’Alba de amarração; 

• 1 duque d’Alba técnico; 
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Organigrama – Opções do Cais 
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• 1 passadiço metálico que fará a ligação 

entre os duques d’Alba de amarração e 

terra, e suportará as tubagens de transfega. 

 

A complementar a instalação existirá também 

uma bóia de amarração e um maciço de 

amarração em terra. 

 

O duque d’ Alba técnico será dotado de todos 

os equipamentos de segurança que foram 

previstos na análise de riscos, nomeadamente 

de uma bacia de retenção para recolha de 

resíduos e/ou eventuais derrames que se 

verifiquem na bacia de rotação, evitando, assim, 

derrames no Estuário. 

 

Não se prevê a construção de qualquer nova 

estrutura em terra, considerando-se apenas a 

activação de estruturas já existentes, 

nomeadamente de tanques para recolha de 

resíduos e/ou eventuais derrames na bacia de 

retenção já referida. 

 

Este novo posto de atracação permitirá a 

atracação de navios entre os 80 e os 150 metros 

de comprimento e cujo calado não ultrapassará 

os 9,5 metros. 

 

Quais os produtos que irão ser manuseados, 

como irão ser expedidos e qual o tráfego 

previsto? 

 

Transferem-se para a nova atracação as 

descargas já hoje efectuadas de substâncias 

como o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, a 

soda cáustica e o melaço, classificadas, à 

excepção da última, como corrosivas, na sua 

maior parte a integrar na produção da industria 

adubeira, nomeadamente da ADP (Adubos de 

Portugal), para posterior distribuição. Em 

termos de prospecção prevê-se a movimentação 

de outros tipos de produtos, nomeadamente 

óleos e azeite, vinho, alcatrão, gasóleo e 

solventes. 

 

A previsão das quantidades a movimentar 

daqueles produtos aponta para um total de 230 

000 ton em 2002, passando para 660 000 ton 

em 2025 (ver Quadro 1). 

 
Quadro 1 

Previsão das Quantidades de 
Granéis Líquidos a Movimentar (ton.)  

(Cenário Normal) 

Anos de Concessão 2002 2025 

Ácidos 150 000 190 000 

Prod. Alimentares 20 000 65 000 

Out. Químicos 60 000 160 000 

Out. Líquidos 0 245 000 

TOTAL GERAL 230 000 660 000 
Nota: Ácidos - sulfúrico e fosfórico; 

Prod. Aliment. - melaço, óleos, azeite e vinho; 
Out. Químicos - soda caustica e solventes; 
Out. Líquidos - alcatrão e gasóleo. 

 

A expedição destes produtos será feita, como se 

referiu anteriormente, já integrada nos adubos 

havendo, naturalmente, alguma expedição de 

líquidos conforme se pode verificar no Quadro 

2, onde também se verifica um incremento da 

saída por via ferroviária. 
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Quadro 2 
Previsão dos Meios de Expedição de Produtos 

Anos de Concessão 2002 2025 

Quant. Integrada (ton.) 150 000 190 000 

80 000 470 000 

3 200 14 600 

Quant. Expedida (ton.) 
N.º Viaturas 
N.º Comboios 0 1 050 

 

No que respeita ao tráfego marítimo, é 

apontada, como previsão, uma frequência anual 

de 49 navios em 2002, passando para cerca de 

137 em 2025, continuando a representar menos 

de 3% do total do movimentado pelo Porto de 

Setúbal (ver Quadro 3). 

 
Quadro 3 

Previsão do Tráfego Marítimo 

Anos de Concessão 2002 2025 

Ácidos 32 41 

Prod. Alimentares 3 18 

Out. Produtos 14 60 

Out. Líquidos 0 18 

Nº TOTAL NAVIOS 49 137 
Nota: Ácidos - sulfúrico e fosfórico; 

Prod. Aliment. - melaço, óleos, azeite e vinho; 
Out. Químicos - soda caustica e solventes; 
Out. Líquidos - alcatrão e gasóleo. 

 

Qual o estado actual do ambiente na área 

prevista para o projecto? 

 

O novo posto de atracação irá situar-se no 

concelho de Setúbal a que corresponde um grau 

de sismicidade elevado. 

 

Actualmente a área envolvente do futuro posto 

de atracação caracteriza-se por ter um uso 

exclusivamente industrial/logístico, como se 

pode observar na Fig. 2. 

A agitação marítima na zona próxima à foz do 

Sado caracteriza-se pela ocorrência de longos 

períodos de calma ou de ondas com alturas 

muito reduzidas, podendo-se verificar nos 

meses de Inverno alguns dias com alturas de 

onda mais elevadas. 

 

O escoamento do estuário é devido 

essencialmente à maré, sendo os caudais fluviais 

de pouca expressão quando comparados com 

os caudais de maré. 

 

Quanto à qualidade das águas do estuário 

verifica-se que apresenta alguma degradação, 

sendo esta mais notória no seu Canal Norte. 

No que respeita à qualidade dos sedimentos, 

verifica-se que são essencialmente de carácter 

lodoso (lodo arenoso e lodo), com baixo teor 

em matéria orgânica, tendo sido classificados, 

de acordo com o Despacho Conjunto do 

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais e 

do Mar n.º 141, de 21/06/95, como 

pertencentes à Classe 2 (material dragado com 

contaminação vestigiária) e à Classe 3 (material 

ligeiramente contaminado). 

 

Relativamente à qualidade do ar, constatou-se, a 

partir de dados fornecidos pela rede de 

monitorização da qualidade do ar da Central 

Termoeléctrica de Setúbal, que para os 

poluentes monitorizados os valores obtidos são 

muito inferiores aos fixados pelas normas de 

qualidade do ar, com excepção das Partículas 

(poeiras), na estação de S. Filipe, cujo valor em 
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1999 se encontrava ligeiramente acima do valor 

limite. 

 

No que se refere ao ruído pode considerar-se, 

de uma forma genérica, que o local é pouco 

sensível uma vez que se trata de uma zona 

industrial com infraestruturas de âmbito 

portuário. 

 

Próximo da área em estudo, a uma distância de 

5 500 m, localiza-se a Reserva Natural do 

Estuário do Sado (RNES). O Estuário do Sado 

foi considerado como Reserva devido às suas 

importantes zonas naturais, nomeadamente 

sapais, canais e esteiros, que são locais de 

grande produtividade biológica. Foi também 

considerada como Zona de Protecção Especial 

(ZPE) e inserida na Lista Nacional de Sítios 

(Sítio n.º 51 - Estuário do Sado), pertencendo 

assim à Rede NATURA 2000 (ver Figura 4). 

 

Das espécies que habitam o Estuário do Sado é 

de salientar o golfinho ou roaz-corvineiro e 

também a ostra portuguesa. 

 

A vegetação natural apresenta-se bastante 

afectada pela acção humana, constituindo 

excepção a serra da Arrábida e as zonas de 

sapal. 

 

Ao nível da paisagem, na área em estudo 

podem definir-se seis unidades de paisagem: 

zona de cotas médias de 50 m com uma 

ocupação agro-florestal dominante, zona de 

serra de declives muito acentuados, zona 

urbana e industrial, zona de paisagem de 

mosaico de campos agricultados e manchas 

florestais, zona de estuário, RNES e 

ecossistemas associados e zona da península de 

Tróia. 

 

Quanto ao património arqueológico, embora 

não directamente afectadas pelas acções do 

projecto, são de referir pela sua proximidade à 

zona de intervenção duas cetárias do período 

Romano, localizadas na freguesia de S. 

Sebastião. 

 

Relativamente ao contexto socioeconómico, há 

que referir que no concelho de Setúbal existe 

uma predominância das actividades urbano-

industriais; que a população deste concelho tem 

vindo a aumentar nos últimos anos 

apresentando, no entanto, tendência para o 

envelhecimento; e que diversos factores têm 

contribuído para o desenvolvimento de uma 

acentuada crise económica e social na região. 

 

A Península de Setúbal é servida por rede 

ferroviária, sendo de salientar a sua ligação com 

as instalações portuárias que constituem um 

dos principais geradores de movimentos de 

mercadorias. Relativamente às infraestruturas 

rodoviárias o concelho de Setúbal encontra-se 

bem localizado quanto aos principais eixos. O 

local da nova atracação para granéis líquidos é 

servido pela EN 10-4 que liga a cidade de 

Setúbal à zona industrial e pelo troço da via 

rápida “Mitrena-Alto da Guerra”, que liga a EN 
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10, no desvio do Alto da Guerra, à zona 

industrial da Mitrena. 

 

Quais os efeitos (impactes) da construção do 

novo posto de atracação para granéis líquidos 

no ambiente e quais as medidas que devem ser 

adoptadas para os reduzir ou eliminar? 

 

Para a construção do novo posto de atracação 

será necessário realizar dragagens para efeitos 

de implantação dos duques d’Alba e da 

rectificação e manutenção da bacia de manobra 

e canal de acesso existentes junto ao actual cais 

da SAPEC, e que vão também ser utilizados 

para o novo posto de atracação. 

 

O volume de dragagens a efectuar na fase de 

construção será da ordem dos 97 000 m3, 

correspondendo a uma superfície aproximada 

de 72 000 m2. O material dragado vai ser 

depositado em local e condições a determinar 

pela APSS, de acordo com as suas atribuições e 

competências, tendo em conta o já referido 

Despacho Conjunto do Ministério do 

Ambiente e Recursos Naturais e do Mar que 

define as regras técnicas a que devem obedecer 

as operações de dragagem e de imersão dos 

materiais dragados. 

 

Entretanto, e em relação ao depósito destes 

dragados, a APSS já comunicou que os locais 

que considerou mais adequados para o efeito, 

são: 

 

a) Área de Stª Catarina, no local indicado na 

Figura 5, junto ao aterro da SALMEX. 

Trata-se de uma bolsa com área aproximada de 

18 750 m2 e um volume expectável de 75 000 

m3. A área em questão encontra-se 

completamente degradada e sem qualquer 

utilização, encontrando-se parcialmente pejada 

com detritos de ordem vária (plásticos, garrafas, 

madeiras, etc.), transportados pelo vento e/ou 

correntes e que devido à sua localização, muito 

“enconchada”, vão perdendo a velocidade 

criando-se as condições para deposição dos 

materiais diversos quer em suspensão quer em 

flutuação. 

 

O enchimento desta parcela permitiria 

regularizar a margem anulando assim, um local 

propício ao depósito de materiais, tornando 

viável a ocupação desta margem e a melhor 

envolvente espacial. 

 

b) A área localizada a 1,5 milhas da baliza da 

entrada da barra de Setúbal, conforme 

indicado na Figura 6, onde as batimétricas 

são superiores a 70-80 metros. 

 

O facto de as correntes no local serem elevadas, 

conjugadas com a profundidade existente, tem 

sido o local adoptado para lançamento de 

dragados com reduzido índice de contaminação 

(Classe 3 ou inferiores), como é o caso 

presente. 
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As dragagens, na sua zona de influência, irão 

eliminar os organismos que actualmente vivem 

no fundo do rio Sado, o que, juntamente com a 

turvação das águas por elas provocada, poderá 

originar um impacte negativo nas espécies que 

vivem no rio e que utilizam a área próxima do 

novo posto de atracação como zona de 

alimentação e desova. O rio é ainda usado pelos 

peixes para protegerem os juvenis dos 

predadores, e reúne também condições 

favoráveis à existência de chocos e de polvos na 

fase juvenil. 

 

Também os golfinhos-roazes que vivem no 

estuário poderão ser afectados pelas dragagens 

devido ao ruído subaquático desenvolvido pelas 

dragas, pois é através do som que eles localizam 

o seu alimento, comunicam entre si e se 

deslocam no ambiente. 

 

No EIA foram também analisados os efeitos 

das dragagens noutros componentes 

ambientais. No entanto, dessa análise concluiu-

se que embora tenham efeitos negativos sobre a 

qualidade da água e sedimentos, o ruído e a 

paisagem, esses efeitos serão reduzidos e 

temporários, voltando ao estado inicial após a 

realização das dragagens. 

 

De qualquer modo, todos estes efeitos foram 

acautelados no EIA indicando-se várias 

medidas para a sua minimização, tais como: 

 

• Redução da duração e extensão das 

dragagens; 

• Redução das áreas afectadas, utilizando 

redes de malha fina a envolver as zonas de 

trabalho de modo a diminuir a passagem e 

alastramento de partículas; 

• Selecção do equipamento de dragagem 

tendo em conta as restrições ambientais 

necessárias à redução das perdas de 

material; 

• Prevenção de descargas acidentais do 

material dragado; 

• Manutenção cuidadosa dos motores das 

dragas; 

• Utilização de equipamento de tecnologia 

recente; 

• Realização das dragagens no período do 

ano ecologicamente menos sensível. 

 

Para além das dragagens no rio Sado, teve-se 

ainda em conta os restantes processos 

construtivos. A instalação do estaleiro para as 

obras, o qual aliás se prevê ser reduzido ao 

mínimo, a utilização de máquinas e 

equipamentos e a circulação dos camiões e 

máquinas de transporte de materiais e inertes 

que provocará a produção de poeiras, de ruído 

e gases de escape de motores, o que poderá ter 

implicações, embora também reduzidas e 

temporárias, na qualidade do ar, qualidade da 

água e dos sedimentos, ruído, paisagem, redes 

viárias e ordenamento do território. 
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Estes efeitos negativos serão diminuídos 

aplicando as várias medidas de minimização 

previstas, tais como: 

 

• Adopção de práticas correctas de 

funcionamento do estaleiro; 

• Acompanhamento das acções mediante 

uma fiscalização eficaz e cumprimento 

rigoroso das normas de boa exploração 

e manutenção dos equipamentos; 

• Compactação dos pavimentos no 

estaleiro e acessos; 

• Limitação da velocidade de circulação 

dos veículos; 

• Realização de regas nas zonas de 

trabalho para atenuar a libertação de 

poeiras em tempo seco; 

• Limitação da área de intervenção ao 

estritamente necessário e sua vedação 

adequada. 

 

Quais os efeitos (impactes) do 

funcionamento do posto de atracação no 

ambiente e quais as medidas que devem ser 

adoptadas para os eliminar ou reduzir? 

 

Durante a fase de funcionamento da nova 

atracação prevê-se um ligeiro aumento da 

circulação dos navios, que realizarão operações 

de carga e descarga, o que poderá ter efeitos 

negativos na qualidade da água e dos 

sedimentos, com consequências para as 

comunidades biológicas. Estes efeitos serão 

todavia pouco significativos, dado o reduzido 

valor daquele aumento face ao movimento 

global de navios no estuário. 

 

Após a entrada em exploração do novo cais, 

haverá também que considerar os impactes 

negativos devidos à execução de dragagens de 

manutenção da bacia de rotação e do canal de 

acesso. Para avaliar estes impactes foi efectuado 

por uma empresa especializada o Estudo de 

Evolução do Assoreamento na Nova Bacia de 

Rotação da SAPEC, com base no Modelo 

Hidrodinâmico do Estuário do Sado. Este 

Estudo revelou que as dragagens de 

manutenção a efectuar poderão ter uma 

periodicidade semelhante à prevista para a bacia 

actual, que é de uma de 3 em 3 anos, e que 

envolverão volumes de dragados pouco 

significativos. 

 

A circulação de veículos pesados, aquando da 

expedição dos produtos, poderá também ter 

efeitos sobre os aglomerados populacionais. No 

entanto, será temporário tendo em conta que 

encontram-se previstos complementos ao 

actual troço “Mitrena-Alto da Guerra” que o 

ligarão ao nó de Palmela das auto-estradas A2 e 

A12. 
 

No EIA indicam-se várias medidas para a 

redução destes impactes negativos, 

nomeadamente: 

 

• Utilização da via rápida “Mitrena-Alto da 

Guerra”, a qual, devido ao tráfego 

actualmente previsível, será certamente 
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objecto por parte das respectivas Entidades 

Competentes de colocação de barreiras 

acústicas na zona do Alto da Guerra; 

• Elaboração e aplicação de um Regulamento 

de Utilização do posto de atracação; este 

Regulamento prevê, entre outras medidas, a 

interdição de descargas pelos utentes de 

águas residuais domésticas, óleos 

lubrificantes e hidrocarbonetos, 

detergentes, resíduos de tintas e outros, 

assim como materiais utilizados na 

manutenção dos cascos das embarcações; 

• Colocação de dispositivos e de 

equipamentos no posto de atracação, para 

impedir os derrames e proceder à recolha 

de granéis líquidos, lixos, óleos, 

hidrocarbonetos e outras substâncias 

acidentalmente derramadas, conforme 

previsto no projecto; 

• Existência de recursos humanos, 

devidamente treinados, para fazer face às 

situações de acidente; 

• Maximização da eficiência das operações de 

transporte. 

 

O EIA prevê ainda Programas de 

Monitorização da qualidade da água, dos 

sedimentos e das comunidades biológicas, que 

permitirão acompanhar e avaliar os impactes 

causados pelo posto de atracação e verificar a 

eficácia das medidas minimizadoras ou a 

necessidade da adopção de medidas correctivas 

complementares, antes da fase de construção, 

durante o intervalo de tempo em que decorre a 

construção e durante o primeiro ano de 

exploração da nova atracação. 

 

Por outro lado, a construção do posto de 

atracação poderá trazer vários benefícios quer 

ao nível local quer ao nível regional. 

 

Quais os riscos de acidentes graves originados 

pelo funcionamento do novo posto de 

atracação e quais as medidas de prevenção, 

intervenção e emergência que devem ser 

adoptadas? 

 

O funcionamento do posto de atracação para 

granéis líquidos implica diversas operações de 

tráfego, atracação, carga e descarga de navios, e 

a movimentação de substâncias perigosas, as 

quais por si ou em conjunto com as diferentes 

actividades que se desenvolvem no Porto de 

Setúbal, estão sujeitas à possibilidade de 

ocorrência de acidentes de origem tecnológica 

ou natural susceptíveis de consequências graves 

para o ambiente. 

 

No domínio dos tecnológicos, os riscos 

presentes nesta instalação estão essencialmente 

associados à possível libertação das referidas 

substâncias perigosas, as quais poderão estar na 

origem de danos pessoais nos operadores, 

incêndios, emissões tóxicas ou poluição do 

ambiente. No domínio dos acidentes de origem 

natural são de considerar os riscos sísmicos. 

 

A análise de riscos tecnológicos que a seguir se 

resume, e que poderá ser consultada no Volume 
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IV – Anexos Técnicos do EIA, foi efectuada 

pela empresa especializada CERTITECNA – 

Engenheiros Consultores, S.A., com apoio na 

“Modelação Matemática das Condições de 

Dispersão de Produtos Miscíveis e Flutuantes”, 

efectuada para este projecto por HIDROMOD 

– Modelação em Engenharia, Lda., e inclui a 

sistematização e caracterização dos acidentes 

graves susceptíveis de ocorrer, assim como a 

estimativa das suas possíveis consequências, 

quer numa perspectiva humana, quer ambiental. 

 

A metodologia seguida incluiu as seguintes 

fases: 

 

• Identificação de perigos recorrendo ao 

estabelecimento de cenários de ocorrências 

credíveis e a uma análise preliminar de 

riscos. Foi assim possível identificar de 

imediato medidas minimizadoras e obter a 

matriz de risco, a qual identifica as 

situações para as quais é necessário 

desenvolver metodologias mais 

aprofundadas, nomeadamente Análises de 

Vulnerabilidades; 

• Realização de estudos específicos para as 

situações mais críticas; 

• Avaliação probabilística de falhas de 

tubagens, baseada fundamentalmente em 

dados estatísticos aplicáveis e disponíveis; 

• Avaliação quantitativa de consequências 

para os considerados máximos acidentes 

credíveis. 

Globalmente retirou-se as seguintes ilações: 

 

• As ocorrências que dão origem a situações 

acidentais de maior gravidade, têm, de um 

modo geral, como causa imediata ruptura 

acidentais de tubagens; 

• As distâncias de perigo para cenários tendo 

origem nas instalações em estudo são 

bastante reduzidas; 

• Nos cenários realizados, o risco individual 

cai para valores inferiores a 1x10-12 

fatalidades por ano logo após a zona do 

acidente. 

A título de exemplo, referem-se valores de 

risco de morte por ano de exposição para 

algumas causas comuns, que apresentam 

ordens de grandeza superiores: 

 

Causa Risco de Morte/Ano 
de Exposição  

Doença do Coração 3.4x10-3 

V. Automóveis 2.1x10-4 

Aviação civil 8.0x10-6 

 

• Este facto, aliado à não existência de 

aglomerados populacionais na área 

próxima, implica que as populações não 

serão afectadas por um eventual acidente 

nas instalações da SAPEC, com os 

produtos a manusear considerados no 

estudo, isto é, não existe risco social 

significativo para as populações mais 

próximas. 
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De toda a análise efectuada resultou a definição 

das medidas mitigadoras do risco adequadas a 

apresentadas no EIA. 

 

Esta análise de riscos e consequentes medidas 

mitigadoras, terão de ser coordenadas, 

integradas e aprovadas no âmbito dos 

respectivos Planos Gerais estabelecidos pela 

APSS. Destes, destaca-se o Plano de 

Emergência Interno do Porto de Setúbal 

adoptado em 1994 ao abrigo do Regulamento 

de Segurança sobre Prevenção e Protecção 

contra Incêndios e Derrames Acidentais em 

Terminais Portuários, e que actualmente se 

encontra em fase de revisão, o que aponta para 

a extensão deste Plano ao posto de atracação 

para granéis líquidos. 

 

Entretanto as medidas propostas representarão, 

certamente, um avanço significativo em relação 

às condições de segurança actuais, 

nomeadamente pelo facto de a carga, descarga e 

movimentação de granéis líquidos que vinham, 

há alguns anos, sendo efectuadas no Terminal 

da SAPEC em comum com outros tipos de 

mercadorias, passar a efectuar-se através de um 

terminal especializado a eles dedicado e dotado 

dos modernos meios e tecnologias de operação 

e segurança disponíveis. 

 

Considerações Finais 

 

A análise de impactes efectuada no EIA e 

sintetizada neste RNT indica que, de maneira 

geral, os impactes ambientais negativos do 

projecto são pouco significativos, apesar da 

sensibilidade da área envolvente (Estuário do 

Sado e proximidade da Reserva Natural da 

Estuário) e de se ter tido em consideração que 

os aspectos mais relevantes para o projecto em 

apreciação são a análise de riscos, os 

ecossistemas associados ao Estuário do Sado e 

o ordenamento da Península da Mitrena. 

 

A consideração de que o impacte global do 

projecto é relativamente reduzido, resulta, 

fundamentalmente, dos seguintes factos: 

 

• O projecto, em termos de elementos novos 

a construir, refere-se apenas a um novo 

posto de atracação, integrando um cais com 

cerca de 70 metros de extensão apoiado em 

quatro duques d’Alba, um passadiço 

metálico de ligação a terra e de suporte de 

um novo lanço de tubagens de transfega 

para a ligação às já existentes e em utilização 

no actual Terminal SAPEC, uma bóia de 

amarração, um maciço de amarração em 

terra e uma rectificação e expansão da bacia 

de manobra já existente; 

• As actividades de movimentação e 

armazenagem de granéis líquidos que o 

novo posto de atracação se destina a servir, 

são as mesmas que já vêm sendo exercidas 

pela SAPEC com base no seu actual 

Terminal Portuário que também é utilizado 

para diversos tipos de outras mercadorias; 

deste modo, o novo posto de atracação 

especializado em granéis líquidos, dotado de 

todos os requisitos de segurança e de 
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protecção ambiental recomendados, 

permitirá uma sensível requalificação das 

actuais condições de movimentação deste 

tipo de granéis; 

• O projecto, justificado pela insuficiência 

crítica do actual cais do Terminal da 

SAPEC, enquadra-se claramente nos 

objectivos e condicionalismos dos 

instrumentos de gestão territorial regional e 

municipal aplicáveis; por outro lado, estando 

localizado fora da área de intervenção do 

Plano de Pormenor da Herdade da Mitrena, 

o projecto está expressamente previsto e 

enquadra-se nos objectivos e estratégia de 

desenvolvimento a médio/longo prazo 

estabelecidos no Plano de Ordenamento e 

Expansão do Porto de Setúbal em fase de 

aprovação final; 

• O projecto do novo posto de atracação 

corresponde a um empreendimento de 

muito reduzida dimensão relativamente à 

generalidade dos terminais multiusos e 

especializados que integram o Porto de 

Setúbal, pelo que os respectivos impactes 

ambientais serão naturalmente, quer em 

termos absolutos quer em termos relativos, 

e depois de aplicadas as medidas de 

minimização definidas, pouco significativos. 

 

O Decreto Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, que 

veio estabelecer, com objectivos 

predominantemente preventivos, o novo 

regime jurídico de avaliação do impacte 

ambiental dos projectos, ao estabelecer o 

processo designado por “Pós-avaliação”, 

conjugadamente com a implementação dos 

convenientes sistemas de monitorização 

previstos, veio criar novas e eficazes medidas de 

avaliação e intervenção abrangendo as fases de 

licenciamento, construção, exploração e 

desactivação do projecto, as quais no caso de 

detecção de qualquer impacte não previsto ou 

insuficientemente avaliado, determinariam a sua 

imediata e obrigatória correcção. 

 

Relativamente a impactes positivos do 

empreendimento, eles serão pouco 

significativos na fase de construção em termos 

de emprego e actividades produtivas envolvidas 

neste tipo de trabalho, enquanto que na fase de 

exploração serão muito significativos em 

termos das actividades económicas dependentes 

do tráfego marítimo de granéis líquidos, e do 

ordenamento e desenvolvimento do Porto de 

Setúbal. 

 

No caso da não realização do projecto, seriam 

anulados na generalidade os impactes negativos 

e positivos anteriormente referidos, e agravada 

a actual situação de incapacidade de resposta 

adequada às actuais solicitações e aos potenciais 

de desenvolvimento das actividades do 

promotor no sector dos granéis líquidos, com 

possível deslocalização de negócios actuais e 

futuros para outros portos nacionais ou 

estrangeiros e consequentes prejuízos para a 

gestão do Porto de Setúbal e para a economia 

local, regional e nacional. 
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Nestas condições, e considerando que, com as 

medidas minimizadoras propostas, não existem 

impactes ambientais residuais que pela sua 

importância possam constituir obstáculo à 

concretização do projecto, parece poder 

concluir-se ser favorável o balanço entre os 

benefícios sócio-económicos do 

empreendimento e os respectivos custos 

ambientais. 

 

 

 

IMPACTE, 03 de Agosto de 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossário 

 

Barreira acústica – Espécie de parede, constituída por 

materiais específicos, destinada a diminuir o ruído que 

chega às habitações ou a equipamentos sociais sensíveis 

(escolas, centros de saúde, etc.). 

 

Calado – Distância vertical da quilha do navio à linha de 

flutuação; espaço ocupado pelo navio dentro da água. 

 

Cetária – Tanque para colocação de pasta de peixe. 

 

Duque d’Alba - Estrutura marítima ou fluvial, destinada a 

efectuar o guiamento de embarcações e a acostagem e/ou 

amarração. É constituída por uma infra-estrutura 

usualmente formada por diversos elementos individuais de 

fundação (estacas) e uma superestrutura rígida em betão 

ou aço. 

 

Granéis Líquidos – Quantidade de determinado produto 

líquido não embalado. 

 

Monitorização – Vigilância sistemática da qualidade da 

água, ar ou ruído, entre outros, para determinar a sua 

evolução e a eventual necessidade de acções correctivas. 

 

Instalações de tancagem – Conjunto de tanques destinados 

a armazenar os produtos industriais, neste caso, os granéis 

líquidos. 

 

Tubagens de transfega – Tubos que servem para transferir 

os líquidos dos seus meios de transporte (camiões, navios, 

etc.) para os depósitos ou, ainda, para transferir de um 

depósito para outro. 
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