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1. INTRODUÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, PROPONENTE E LICENCIADOR 

1.1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO GREENH2ATLANTIC (GH2A) 

O Projeto cujo licenciamento se pretende é o Projeto GREENH2ATLANTIC (abreviadamente 
designado por GH2A), que se localizará na região de Sines, e que visa a produção de Hidrogénio (H2) 
a partir da eletrólise da água, tendo como fontes de energia para o processo apenas origens 
renováveis, como  a energia solar e a energia eólica, deste modo podendo assumir-se que se trata 
da produção de ‘hidrogénio verde’, para entrega aos utilizadores finais seguintes:  

• Refinaria de Sines - para substituição de hidrogénio “cinzento” produzido atualmente pelo 
processo de Steam Methane Reforming usando gás natural; 

• Rede Nacional de Transporte de Gás Natural - substituindo uma quantidade equivalente de 
energia de gás natural.  

O Projeto GH2A pretende contribuir decisivamente para o desenvolvimento de uma economia 
verde de H2, consistente com a ambição europeia e portuguesa de descarbonização e com os 
compromissos de transição energética. Contribuirá fortemente para a criação de um mercado e 
satisfação da procura emergente de H2 Verde na Europa e impulsionará a economia de H2 Verde 
portuguesa, criando as infraestruturas, conhecimento e massa crítica necessários, e para a 
remodelação da indústria portuguesa e europeia, fornecendo uma matéria-prima e/ou combustível 
mais limpo. Além disso, fará de um hub energético existente, em Sines, um excelente exemplo das 
oportunidades disponibilizadas pelo desafio da neutralidade carbónica, nomeadamente em termos 
de I&D+I, investimento e crescimento, transformando uma economia regional tradicionalmente 
baseada em hidrocarbonetos num hub industrial livre de carbono. O desenvolvimento do Projeto 
será impulsionado em paralelo com um forte cluster de I&D+I abordando toda a cadeia de 
abastecimento, que será fundamental para a competitividade e será um facilitador para a criação 
de um mercado de H2 verde. Nesse sentido, foi criado o Laboratório Colaborativo para o Hidrogénio 
Verde, denominado HyLab, com a missão de contribuir para a sólida implementação da produção, 
armazenamento, transporte e utilização de hidrogénio verde a custos competitivos. Este 
laboratório tem como associados os principais promotores do projeto EDP, GALP e BONDALTI e 
conta ainda com outros associados industriais como a REN e com parceiros académicos, 
laboratoriais e institutos de investigação dos mais relevantes no panorama nacional, como é o caso 
Instituto Superior Técnico, Universidade do Porto, INEGI, INESCTEC, CEiiA, LNEG, INL e ITQB (Nova). 
O HyLab permitirá não só dinamizar novas áreas de I&D com potencial para exportar conhecimento 
e tecnologia, mas também para a criação de emprego qualificado com competências em novas 
áreas de desenvolvimento associadas à cadeia de valor do hidrogénio, nomeadamente reduzir os 
custos de produção do hidrogénio, analisar os principais desafios tecnológicos e promover 
parcerias e novos modelos de negócio na economia do hidrogénio. Com o HyLab pretende-se 
estabelecer um living lab em Sines, cobrindo toda a cadeia de valor do hidrogénio, contribuindo 
para o desenvolvimento de um ecossistema H2 em Sines, que é considerado o ponto de partida 
para impulsionar a economia H2 nacional. Estas instalações serão complementadas com polos de 
investigação em Lisboa e no Porto. 
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Para efeitos do procedimento de AIA e do licenciamento em que aquele se inscreve, o Projeto 
GH2A encontra-se em fase de Projeto de Execução, atendendo a que se trata de um projeto de 
capital intensivo, ou seja, de fornecimento e instalação de equipamento à escala industrial, e que 
é desenhado e instalado por medida/encomenda, após obtenção de licença. Na prática, inscreve-se 
na i) Fase de Desenvolvimento do projeto indicada no subcapítulo 4.2, com obtenção de todas as 
licenças necessárias. 

1.1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS ASSOCIADOS  

Para além do projeto do Hidrogénio propriamente dito (GH2A), há a considerar os projetos 
associados ou complementares seguintes, conforme se indica no capítulo 5: 

• Gasoduto de transporte do H2 para a rede de gasodutos (ponto de injeção na rede) e, 

• Linha(s) de Muito Alta Tensão (LMAT), cujo(s) corredor(es) e traçado dependem da 
localização de uma nova subestação da REN, pelo que não se encontram por ora definidos. 

1.1.3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE DO PROJETO GH2A 

O Proponente do Projeto GREENH2ATLANTIC (GH2A) é a HYTLANTIC, S.A. – Sociedade Veículo 
(Special-Purpose Vehicle - SPV) constituída pelas entidades BONDALTI, EDP, ENGIE, GALP, 
MARTIFER e VESTAS, que irá desenvolver o projeto GREENH2ATLANTIC, dedicado à produção de 
hidrogénio renovável em Sines, e seu fornecimento a múltiplos usos finais, incluindo a Refinaria de 
Sines e a Rede Nacional de Transporte de Gás Natural. 

1.1.4. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU RESPONSÁVEL PELA 
AUTORIZAÇÃO 

A produção de hidrogénio tem enquadramento no âmbito do regime da indústria responsável (SIR) 
sendo que o pedido de licenciamento é efetuado via a respetiva entidade coordenadora (EC) do 
licenciamento da atividade económica. Neste caso, a EC é o IAPMEI – Agência para a 
Competitividade e a Inovação, I.P., conforme justificado no subcapítulo 1.3. 

A DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia, por outro lado, é a entidade responsável pelo 
registo prévio da atividade de produção de gases de origem renovável (caso do hidrogénio verde), 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 62/2020, de 28 de agosto1, que estabelece o regime jurídico e a 
organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Gás. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto2, a DGEG será também a entidade 
responsável pela emissão do certificado de exploração da instalação da nova linha elétrica de 
transporte de eletricidade, caso esta venha a ser construída. 

A nível do procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA), e atendendo a que entidade 
coordenadora do licenciamento industrial é o IAPMEI, uma entidade da administração central, a 
Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).  

 
 

1 Retificado pela Declaração de Retificação n.º 40-C/2020, de 27 de outubro.  

2 Retificado pela Declaração de Retificação n.º 29/2017, de 3 de outubro e Declaração de Retificação n.º 33/2017, de 9 de 
outubro. Alterado pela Lei n.º 61/2008, de 21 de agosto. 
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1.2. ENQUADRAMENTO DOS PROJETOS NO REGIME JURÍDICO DE 
AIA 

1.2.1. DECRETO-LEI N.º 30-A/2022 E O ENQUADRAMENTO REPowerEU 

O Decreto-Lei n.º 30-A/2022, de 18 de abril3, “aprova medidas excecionais que visam assegurar a 
simplificação dos procedimentos de produção de energia a partir de fontes renováveis.” 

Este diploma cria um regime excecional que irá vigorar 2 anos a partir de 19 abril de 2022, com o 
objetivo de acelerar a produção de energia renovável em Portugal, em particular, para: 

• Centros eletroprodutores a partir de fontes de energia renováveis (RES4), UPAC – 
instalações de armazenamento e unidades de produção para autoconsumo e respetivas 
linhas de ligação à RESP – Rede Elétrica de Serviço Público; 

• Instalações de produção de hidrogénio por eletrólise a partir de água; e 

• Infraestruturas de transporte e distribuição de eletricidade. 

Apresentam-se, seguidamente, as principais alterações introduzidas pelo DL n.º 30-A/2022, de 18 
de abril, ao atual regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (RJAIA) (ver subcapítulo 
seguinte), com relevância para os projetos de produção de hidrogénio verde, e que são: 

• Para todos os centros eletroprodutores de fontes de energias renováveis, UPAC (unidades 
de produção para autoconsumo), respetivas linhas de ligação à RESP (Rede Elétrica de 
Serviço Público), unidades de produção de H2 por eletrólise da água que estejam 
localizadas fora das áreas ditas sensíveis, a pronúncia da autoridade de AIA (até agora 
sempre obrigatória), para efeitos de apreciação prévia e decisão de sujeição a avaliação de 
impacte ambiental (AIA), apenas ocorrerá a pedido da entidade licenciadora quando haja 
indícios de que o projeto é suscetível de provocar impactes significativos no ambiente; 

• A produção de hidrogénio por eletrólise da água, com recurso a eletricidade com origem 
em fontes de energia renováveis, não se encontra sujeita ao disposto no Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o regime de emissões industriais aplicável à 
prevenção e ao controlo integrados da poluição (PCIP) (artº 7.º do DL n.º 30-A/2022). 

Conforme síntese do LNEG (www.lneg.pt), este regime excecional vem em linha com o preconizado 
na Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões COM2022 230final - Plano 
REPowerEU: ação conjunta europeia para uma energia mais segura e mais sustentável a preços 
mais acessíveis, que estabelece uma maior ambição e um conjunto de ações com vista a acelerar a 
produção de energia verde, diversificar o aprovisionamento e reduzir a procura. 

 
 

3 Retificado pela Declaração de Retificação n.º 14-A/2022, de 26 de abril 

4 RES - Renewable Energy Sources 

http://www.lneg.pt/
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Esta aceleração da transição energética europeia pretende minimizar os impactos negativos da 
crise energética que vivemos devido aos elevados preços de energia, bem como os riscos de 
abastecimento em gás natural e produtos petrolíferos da Rússia. Pretende-se também reduzir os 
danos no ambiente causados pelo consumo de combustíveis fósseis, através do aumento da 
produção de biometano e de hidrogénio renovável, a implantação da energia solar e eólica, e a 
promoção de soluções inovadoras e competitivas baseadas no hidrogénio/eletricidade RES na 
indústria. Assim, a simplificação e a redução dos prazos dos procedimentos de concessão de 
licenças são uma pré-condição para a aceleração dos projetos de energias renováveis. 

De acordo com a legislação em vigor, os projetos suscetíveis de afetar significativamente áreas da 
Rede Natura 2000 deverão ser sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais (AIncA) no que se 
refere aos objetivos de conservação da referida zona; no entanto, os projetos sujeitos a AIncA que 
estejam simultaneamente sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) serão apenas sujeitos a 
AIA.  

Atendendo a que o projeto GREENH2ATLANTIC (GH2A) se situa em área sensível e a área total afeta 
ao mesmo deverá exceder 3 hectares, e sendo necessária a construção de um ou duas linha(s) de 
transporte de energia elétrica por cabos aéreos (≥110 kV) para a sua alimentação, o projeto ficará 
sujeito a EIA, de acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro5 na sua redação atual, 
que aprovou o novo Regime Jurídico de AIA.  

Pretende-se que o EIA seja precedido da elaboração de uma Proposta de Definição de Âmbito 
(atendendo ao carácter inovador do projeto), para seleção das vertentes ambientais sobre as quais 
o estudo deverá incidir.  

1.2.2. PROJETO GH2A 

Tendo por base o disposto no Decreto-Lei n.º 30-A/2022, de 18 de abril, o projeto de produção de 
hidrogénio verde GH2A, propriamente dito, a desenvolver em Sines, na área da Central 
Termoelétrica de Sines (CTS), conforme descrito no capítulo 3.1, apenas fica enquadrado no Regime 
Jurídico de AIA (RJAIA) pelo facto desta antiga unidade industrial, assim como as infraestruturas de 
captação e rejeição na costa e que a integram, ficarem abrangidas por ‘área sensível’ na aceção do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual. Esta área sensível é a Zona 
Especial de Conservação (ZEC) da Costa Sudoeste (PTCON0012). 

Por outro lado, de acordo com a legislação em vigor, os projetos suscetíveis de afetar 
significativamente áreas da Rede Natura 2000 deverão ser sujeitos a uma avaliação de incidências 
ambientais (AIncA) no que se refere aos objetivos de conservação da referida zona. No entanto, os 
projetos sujeitos a AIncA que estejam simultaneamente sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) serão apenas sujeitos a AIA.  

Atendendo a que o projeto GREENH2ATLANTIC (GH2A) se situa em ‘área sensível’ e a área total 
afeta ao mesmo excederá o limiar definido no ponto 6.a) do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-

 
 

5 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, Decreto-Lei n.º 179/2015; Lei n.º 37/2017; alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 152-B/2017, e aletrado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 e Lei n.º 75-B/2020. 
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B/2013, de 31 de outubro6 na sua redação atual, de 3 hectares – o valor da área total7 poderá variar 
entre 3 e 4 ha aproximadamente –, -o projeto ficará sujeito a AIA, dado que os limiares de 
enquadramento de projetos da ‘6-Indústria química (projetos não incluídos no anexo I)’ em ‘áreas 
sensíveis’ são os mesmos que os previstos para o ‘caso geral’.  

1.2.3. PROJETOS ASSOCIADOS 

Para além do projeto do Hidrogénio propriamente dito (GH2A), há a considerar os projetos 
associados ou complementares seguintes, conforme se indica no capítulo 5: 

• Gasoduto de transporte do H2 para a rede de gasodutos (ponto de injeção na rede) e, 

• Linha(s) de Muito Alta Tensão (LMAT), cujo(s) corredor(es) e traçado dependem da 
localização de uma nova subestação da REN, pelo que não se encontram por ora definidos. 

1.2.3.1. GASODUTO DE TRANSPORTE DE HIDROGÉNIO 

O gasoduto de transporte do hidrogénio desenvolve-se desde a área do Projeto GH2A até aos 
pontos de entrega aos utilizadores - ponto de injeção da REN Gasodutos (cerca de 70%) e refinaria 
de Sines (cerca de 30%) -, e terá um comprimento de cerca de 7 km.  

O gasoduto terá um diâmetro máximo de 16” (cerca de 0,4 m), pelo que, independentemente do 
seu comprimento, não se enquadrará, como projeto próprio, no RJAIA. De facto, a alínea i) do 
ponto 10-Projetos de infraestruturas, do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
na sua redação atual, inclui apenas no RJAIA os projetos de gasodutos com Ø ≥ 0,5 m, 
independentemente da extensão no caso de atravessamento de ‘áreas sensíveis’ (como é o caso), 
e, com extensão ≥ 5 km, no ‘caso geral’.  

Ainda assim, apresenta-se a presente PDA para o gasoduto, o qual será incluído no EIA do Projeto 
GH2A como projeto associado e atendendo ao disposto no capítulo 1.3.1.  

1.2.3.2. LINHA(S) DE MUITO ALTA TENSÃO (LMAT) 

Para a alimentação do Projeto GH2A está(ão) prevista(s) uma a duas Linha(s) de Muito Alta Tensão 
(LMAT), com tensão ≥110 kV, em que a subestação inicial se implantará em área do Projeto GH2A 
(em parcelas de terreno da antiga CTS), desde modo localizando-se em ‘área sensível’. Assim, a(s) 
LMAT em causa, enquanto projeto próprio, ficará(ão) abrangida(s) pelo RJAIA, ao abrigo da alínea 
b) do ponto 3-Indústria da energia, para ‘áreas sensíveis’, onde o enquadramento não depende da 
extensão da(s) LMAT. 

A definição do(s) corredor(es) da(s) LMAT depende da definição, pela REN -Rede Eléctrica Nacional 
da subestação onde a(s) nova(s) LMAT irá(ão) ligar.  

Ainda assim, optou-se por preceder o EIA da(s) LMAT da elaboração de uma Proposta de Definição 
de Âmbito (PDA) – apresentada no presente documento -, atendendo ao carácter de projeto 
associado do projeto inovador GH2A, para seleção das vertentes ambientais sobre as quais o 

 
 

6 Diploma que aprovou o novo Regime Jurídico de AIA, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro. 

7 Área total excluindo gasodutos, linha elétrica e estruturas de captação e rejeição no mar. 
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estudo de impacte ambiental da(s) LMAT deverá incidir, assim como indicação das metodologias 
que se consideram são adequadas para análise/avaliação das questões significativas que se podem 
colocar.  

1.3. ENQUADRAMENTO LEGAL DO PROJETO EM TERMOS DE 
LICENCIAMENTO 

1.3.1. PROJETO GH2A E GASODUTO ASSOCIADO 

O projeto de produção de hidrogénio verde GH2A corresponde ao desenvolvimento de uma 
atividade industrial de produção de hidrogénio, com a seguinte Classificação de Atividade 
Económica: CAE 20110 (Fabricação de gases industriais)8. A esta CAE aplica-se o Sistema de 
Indústria Responsável (SIR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto9, sendo o 
estabelecimento industrial classificado como de Tipo 1, por se encontrar também abrangido pelo 
regime jurídico de AIA (RJAIA), como anteriormente apresentado. Deste modo, a instalação requer 
licenciamento industrial, sendo a Entidade Coordenadora do licenciamento o IAPMEI – Agência 
para a Competitividade e a Inovação, I.P. 

Tendo em conta o definido no Decreto-Lei n.º 30-A/2022, de 18 de abril, e o constante da Nota 
Informativa n.º 1/2022, de 28-04-2022, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - relativa à 
alteração dos procedimentos do Licenciamento Único de Ambiente (LUA) de acordo com as 
condições previstas naquele diploma -, a instalação deixou de estar abrangida pelo regime de 
emissões industriais (REI) aplicável à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, na sua última redação, não estando assim sujeita a 
licenciamento ambiental. 

A produção de hidrogénio de origem renovável, incluindo o seu transporte até à refinaria da GALP 
e até à REN Gasodutos, rege-se também pelo Decreto-Lei n.º 62/2020, de 28 de agosto, na sua 
última redação, que estabelece o regime jurídico e a organização e o funcionamento do Sistema 
Nacional de Gás. Este diploma prevê a regulação das atividades de produção de gases de origem 
renovável (como o hidrogénio verde) e de gases de baixo teor de carbono. 

De acordo com aquele diploma, a atividade de produção de gases de origem renovável (caso do 
hidrogénio verde) carece de registo prévio pela DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia. 

 
 

8 Compreende a fabricação de gases industriais ou medicinais inorgânicos, comprimidos, liquefeitos ou solidificados, tais 

como: gases elementares (oxigénio, azoto, gases raros e hidrogénio); ar líquido ou comprimido; gases refrigerantes; 
misturas de gases industriais; gases isolantes; dióxido de carbono (incluindo a produção da neve carbónica) (Fonte: 
Classificação Portuguesa das Actividades Económicas Rev.3, Instituto Nacional de Estatística, I.P., 2007). 
9 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 

de maio; alterado pelo Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro, Resolução da 

Assembleia da República n.º 138/2019, de 8 de agosto, e Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro. 



  

7 

 

1.3.2. PROJETO ASSOCIADO DA(S) LMAT 

Por outro lado, a (eventual) instalação da(s) linha(s) elétrica(s) de transporte de eletricidade de 
Muito Alta Tensão enquadra-se no regime das instalações elétricas particulares, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto10, estando sujeita ao certificado de exploração a emitir 
pela DGEG.  

1.4. PORQUÊ UMA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO? 

O Regime Jurídico de AIA (RJAIA) definido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 
sua redação atual, estabelece os conceitos de Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) através dos seguintes conceitos, constantes ambos do Art.º 2.º daquele 
diploma: 

h) «Definição do âmbito do estudo de impacte ambiental», fase preliminar e facultativa do 
procedimento de AIA, na qual a autoridade de AIA identifica, analisa e seleciona as vertentes 
ambientais significativas que podem ser afetadas por um projeto e sobre as quais o estudo de 
impacte ambiental deve incidir.  

q) «Proposta de definição de âmbito do estudo de impacte ambiental» ou «PDA», documento 
elaborado pelo proponente no âmbito da fase de definição do âmbito do estudo de impacte 
ambiental, que contém uma descrição sumária do tipo, características e localização do projeto, e 
a identificação, análise e seleção das vertentes ambientais significativas que podem ser afetadas 
e sobre as quais o estudo de impacte ambiental deve incidir. 

Por outro lado, os pontos 2 e 10 do Art.º 12.º do diploma estabelecem: 

2 — A PDA do EIA, acompanhada de uma declaração de intenção de realizar o projeto, contém 
uma descrição sumária do tipo, características e localização do mesmo, devendo observar as 
normas técnicas fixadas em portaria do membro do Governo responsável pela área do ambiente, 
ouvidos os responsáveis pelas áreas de tutela dos projetos abrangidos pelo presente decreto-lei. 

10 — A definição do âmbito do EIA vincula o proponente, a autoridade de AIA e as entidades 
externas consultadas quanto ao conteúdo do EIA, pelo período de dois anos, salvo quando se 
verifiquem, durante este período, alterações circunstanciais de facto e direito que manifesta e 
substancialmente contrariem a decisão. 

A portaria mencionada é a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, cujo Art.º 4.º estabelece que 
a PDA deve ser elaborada em observância do Anexo III que define a estrutura e o conteúdo da PDA.  

A PDA constitui, assim, uma primeira fase do procedimento de AIA que, sendo facultativa, vincula o 
Proponente.  

Do exposto, é de evidenciar como vantagem da elaboração da PDA a possibilidade de o Proponente 
pré-estabelecer com a Autoridade de AIA e a Comissão de Avaliação (CA) nomeada para o projeto, 
um ‘referencial comum’ de trabalho, para: 

 
 

10 Retificado pela Declaração de Retificação n.º 29/2017, de 3 de outubro e Declaração de Retificação n.º 33/2017, de 9 

de outubro. Alterado pela Lei n.º 61/2008, de 21 de agosto. 
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i) a avaliação do projeto no âmbito do EIA e,  

ii) a sua avaliação nas fases subsequentes do procedimento de AIA,  

numa lógica de melhoria da eficácia do processo para todas as partes envolvidas.  

Para a análise e aprovação da PDA a Autoridade de AIA/CA pode consultar entidades externas, 
assim como submeter a mesma ao processo de consulta pública por um período de 15 dias úteis, 
recolhendo os pareceres necessários.  

1.5. ESTRUTURA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO 

A estrutura deste documento foi elaborada tendo em consideração os elementos constantes do 
Anexo III da Portaria 395/2015, de 4 de novembro, para a Proposta de Definição do Âmbito (PDA).  

Na Tabela 1.1 apresenta-se a correspondência dos elementos do Anexo III com os capítulos e 
subcapítulos deste relatório.  

Tabela 1.1 – Elementos indicados no Anexo III da Portaria 395/2015, de 4 de novembro, para a PDA 

ELEMENTOS CONSTANTES DO ANEXO III DA PORTARIA N.º 395/2015, PARA A PDA 

CAPÍTULOS / 
SUBCAPÍTULOS 
DO PRESENTE 

ESTUDO 

1 Introdução a) Identificação do projeto, proponente e licenciador: i) 
identificação do projeto GREENH2ATLANTIC (GH2A), ii) 
identificação dos projetos associados, iii) identificação do 
proponente do projeto GH2A, iv) identificação da entidade 
licenciadora ou responsável pela autorização  

1.1 

(1.1.1 a 1.1.4) 

 

b) Enquadramento dos projetos no Regime Jurídico de AIA 

 

1.2 

(1.2.1 a 1.2.3) 

c) Enquadramento legal do projeto em termos de licenciamento 

 

1.3 

(1.3.1 a 1.3.2) 

d) Porquê uma proposta de definição do âmbito? 1.4 

e) Estrutura e conteúdo do documento 1.5 

f) Identificação da Equipa Técnica do EIA  1.6 

2 Antecedentes  -  2 

3 Localização do 
projeto e 
Caracterização 
geral da 
envolvente 

a) Localização do projeto 

b) Projetos previstos na envolvente 

c) Sobre a seleção do sítio para a implantação do projeto 

d) Infraestruturas da CTS a reutilizar pelo projeto GH2A 

e) Áreas sensíveis 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

4 Descrição do 
Projeto 

a) Componentes do projeto e seus objetivos 4.1 

b) Fases de implementação do projeto  4.2 

c) Descrição do projeto: produção de hidrogénio, 
abastecimento de água e rejeição de efluentes, sistema 

4.3 
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ELEMENTOS CONSTANTES DO ANEXO III DA PORTARIA N.º 395/2015, PARA A PDA 

CAPÍTULOS / 
SUBCAPÍTULOS 
DO PRESENTE 

ESTUDO 

elétrico  (4.3.1 a 4.3.3) 

d) Utilização de recursos: ocupação do solo, água, produtos 
químicos, eletricidade  

4.4 

(4.4.1 a 4.4.4) 

e) Produção de efluentes, resíduos e emissões  4.5 

(4.5.1 a 4.5.4) 

f) Risco de acidentes, atendendo sobretudo às substâncias ou 
tecnologias utilizadas 

4.6 

5 Projetos 
associados ou 
complementares 

a) Projeto do gasoduto. Fornecimento de hidrogénio aos 
utilizadores 

5.1 

b) Linha(s) elétrica(s) (LMAT) 5.2 

6 Conformidade do 
projeto GH2A e 
dos projetos 
associados com 
os IGT 

a) O Projeto GH2A  

b) Projeto do gasoduto de hidrogénio 

c) Projeto da(s) LMAT  

6.1 

6.2 

6.3 

7 Identificação das 
questões 
significativas  

a) Principais ações associadas às fases de construção e de 
exploração com potenciais impactes significativos: i) projeto 
GH2A; ii) projeto associado do gasoduto de hidrogénio;         
iii) projeto da(s) LMAT 

7.1  

(7.1.1 a 7.1.3) 

b) Principais impactes significativos, incluindo os cumulativos: i) 
projeto GH2A; ii) projeto associado do gasoduto de 
hidrogénio; iii) projeto da(s) LMAT 

7.2  

(7.2.1 a 7.2.3) 

c) Fatores ambientais relevantes, tendo em conta os impactes 
identificados: i) projeto GH2A; ii) projeto associado do 
gasoduto de hidrogénio; iii) projeto da(s) LMAT 

7.3  

(7.3.1 a 7.3.3) 

d) Aspetos que possam constituir condicionantes ao projeto: i) 
projeto GH2A; ii) projeto associado do gasoduto de 
hidrogénio; iii) projeto da(s) LMAT 

7.4  

(7.4.1 a 7.4.3) 

e) Populações e grupos sociais potencialmente afetados ou 
interessados pelo projeto: i) projeto GH2A; ii) projeto 
associado do gasoduto de hidrogénio; iii) projeto da(s) LMAT 

7.5  

(7.5.1 a 7.5.3) 

8 Proposta 
metodológica 
para o Estudo de 
Impacte 
Ambiental  

a) Proposta metodológica para a Caracterização da Situação de 
Referência (Situação Atual e sua Evolução sem Projeto): i) 
objetivos e âmbito da caracterização da Situação de 
Referência; ii) entidades a contactar; iii) definição da área de 
estudo e escalas de trabalho; iv) metodologia para a recolha 
e tratamento da informação; v) metodologias específicas 
para a caracterização da Situação de Referência em cada 
fator: segue-se a descrição para cada fator em subcapítulos 
próprios 

8.1 

(8.1.1 a 8.1.5) 

b) Proposta metodológica para a Identificação e Avaliação 8.2 
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ELEMENTOS CONSTANTES DO ANEXO III DA PORTARIA N.º 395/2015, PARA A PDA 

CAPÍTULOS / 
SUBCAPÍTULOS 
DO PRESENTE 

ESTUDO 

Integrada de Impactes: i) Metodologia Geral de Avaliação de 
Impactes: metodologia geral e fases de projeto alvo de 
avaliação; passos metodológicos na avaliação integrada de 
impactes; necessidade de uma escala comum e parâmetros 
de suporte à avaliação dos impactes; objetivação da 
avaliação de impactes e definição de critérios por fator; 
ponderação dos fatores e avaliação integrada de impactes; 
documentos a produzir e a entregar;                                            
ii) Projetos na envolvente e Metodologia para os Impactes 
Cumulativos  

(8.2.1 a 8.2.2) 

c) Proposta metodológica para a Identificação e Avaliação de 
Impactes em cada Fator: seguem-se subcapítulos 
correspondentes aos fatores 

8.3 

(8.3.1 a 8.3.14) 

d) Análise de Risco Ambiental: i) Objetivo e âmbito e  

ii) Metodologia 

8.4 

(8.4.1 a 8.4.2) 

9 Planeamento do 
EIA 

Planeamento do EIA 9 

1.6. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA DO EIA 

A equipa técnica do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é uma equipa multidisciplinar, com 
experiência relevante na avaliação de impacte ambiental de projetos, e encontra-se identificada na 
Tabela seguinte. 

Tabela 1.2 – Identificação da Equipa Técnica a afetar ao desenvolvimento do EIA 

NOME 
HABILITAÇÕES LITERÁRIAS/ 

PROFISSIONAIS 

FUNÇÃO/ATIVIDADE  
A DESEMPENHAR NO EIA 

Ana Teresa Chinita 

(PROFICO AMBIENTE) 

Licenciada em Engenharia do Ambiente 

Mestre em Hidráulica e Recursos Hídricos 

Direção de Projeto 

Avaliação de Impactes Ambientais 

Manuela Miguel 

(PROFICO AMBIENTE) 

Licenciada em Engenharia do Ambiente, Ramo 
Sanitária 

Pós-Graduada em Segurança e Higiene do 
Trabalho 

Coordenação do fator Recursos Hídricos 
Superficiais 

Análise de Riscos Ambientais 

Susana Sousa 

(PROFICO AMBIENTE) 

Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente 

Alterações Climáticas (componente 
Adaptação) 

Consulta às Entidades 

Apoio na Avaliação de Impactes  

Plano(s) de Gestão Ambiental 
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NOME 
HABILITAÇÕES LITERÁRIAS/ 

PROFISSIONAIS 

FUNÇÃO/ATIVIDADE  
A DESEMPENHAR NO EIA 

Cristina Marcelo Correia  

(PROFICO AMBIENTE) 

Licenciada em Engenharia do Ambiente  

Pós-Graduada em Engenharia Sanitária 

Enquadramento legal do projeto em 
termos de licenciamento da atividade 

Saúde Humana 

Plano(s) de Gestão Ambiental 

Ricardo Cravidão 

(PROFICO AMBIENTE) 

Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente 

Análise Espacial da Informação (SIG) 

Plano(s) de Gestão Ambiental 

Cristina Monteiro 

(UVW) 

Mestre em Engenharia do Ambiente, Perfil de 
Engenharia de Sistemas Ambientais 

Pós-Graduado em Engenharia e Gestão de 
Energias Renováveis 

Alterações Climáticas (componente 
Mitigação) 

Pedro Duarte 

(consultor externo) 

Licenciado em Geologia Aplicada e do Ambiente 

Mestre em Geologia Económica e Aplicada 
(especialidade Hidrogeologia) 

Responsável pelos fatores ambientais 
Geologia, Geomorfologia e Geotecnia e 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Sandra Mesquita 

(consultora externa) 

Licenciada em Arquitetura Paisagista 

Mestre em Sistemas de Informação Geográfica 

Doutoranda em Arquitetura Paisagista e 
Ecologia Urbana 

Ocupação do Solo e Ordenamento do 
Território 

Paisagem 

José Chambel Leitão 

(HIDROMOD) 

Licenciado em Engenharia Civil 

Doutorado em Engenharia Mecânica 

Responsável pela análise Hidrodinâmica 
das Descargas no Mar 

Paulo Leitão 

(HIDROMOD) 

Licenciado em Engenharia Civil 

Mestre em Ecologia, Gestão e Modelação em 
Ambiente Marinho 

Colaboração na análise Hidrodinâmica 
das Descargas no Mar 

Bárbara Monteiro 

(SM Consulting) 

Licenciada em Biologia 

Mestre em Ecologia, Biodiversidade e Gestão de 
Ecossistemas 

Sistemas Ecológicos –componente 
terrestre 

Catarina Ferreira 

(SM Consulting) 
Licenciada em Biologia 

Claúdio João 

(SM Consulting) 

Licenciada em Biologia 

Mestre em Biologia da Conservação 

Luís Sobral 

(SM Consulting) 

Desenhador de Construção Civil 

Técnico Profissional de SIG 

Vanessa Rodrigues 

(SM Consulting) 

Licenciada em Biologia 

Mestre em Ecologia Aplicada 

João Paulo Medeiros 

(MARE) 

Licenciado em Engenharia do Ambiente 

Mestre em Pescas e Aquacultura 

Doutorando em Ciências do Mar 

Responsável pelo fator ambiental 
Sistemas Ecológicos – componente 
marinha e pela componente bentos 

Bernardo Quintella 

(MARE) 

Licenciado em Biologia Aplicada aos Recursos 
Animais – Variante de Recursos Marinhos 

Doutorado em Biologia da Conservação 

Colaboração no fator ambiental 
Sistemas Ecológicos – componente 

marinha - ictiofauna 

Ana Brito 

(MARE) 

Licenciada em Biologia Ambiental – Variante 
Biologia Marinha 

Doutorada em Biologia Ambiental/Química 
Ambiental 

Colaboração no fator ambiental 
Sistemas Ecológicos – componente 

marinha - fitoplacton 

Rui Leonardo 

(SCHIU) 
Mestre em Engenharia do Ambiente Ambiente Sonoro 

Joana Nunes 

(UVW) 
Mestre em Engenharia do Ambiente Qualidade do Ar 
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NOME 
HABILITAÇÕES LITERÁRIAS/ 

PROFISSIONAIS 

FUNÇÃO/ATIVIDADE  
A DESEMPENHAR NO EIA 

João Caninas 

(EMERITA) 

Doutor em Arqueologia 

Património Cultural 
Mário Monteiro 

(EMERITA) 

Licenciado em História – variante de 
Arqueologia 

Américo Reis 

(consultor externo) 

Licenciado em Geografia Humana e 
Planeamento Regional e Local 

Mestre em Gestão e Políticas Ambientais 

Plano de Estudos de Formação Avançada do 
Curso de Doutoramento (Geografia Humana) 

Responsável pelo fator ambiental 
Socioeconomia 
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2. ANTECEDENTES 

A Estratégia de Hidrogénio da UE e Nacional identificam o H2 Verde como o elemento central no 
compromisso de descarbonização da economia, por meio da ação coordenada entre os setores 
público e privado, regulamentação, criação de mercado e promoção de I&D&I. Neste contexto, a 
Comissão Europeia lançou várias iniciativas (por exemplo, Important Projects of Common European 
Interest (IPCEI), Horizon 2020 Green Deal, Innovation Fund) para apoiar o H2 Verde e promover 
ações em todos os Estados-Membros destinadas a apoiar uma cadeia de abastecimento de 
hidrogénio.  

O H2 Verde, fundamental na descarbonização dos vários setores de difícil redução das emissões de 
(GEE) e mais complicados de eletrificar, permitirá elevados níveis de penetração das fontes de 
energias renováveis no consumo final de energia. Irá atuar em simultâneo como reserva energética 
estratégica, através do armazenamento de H2, que permite complementar e apoiar a resiliência do 
Sistema Elétrico Nacional.  

Alinhado com as dimensões estratégias da UE e de Portugal, a HYTLANTIC, SA – Sociedade Veículo 
(Special-Purpose Vehicle - SPV) constituída por 6 entidades distintas dos setores energético e 
industrial – BONDALTI, EDP, ENGIE, GALP, MARTIFER, VESTAS – está a desenvolver o projeto 
GREENH2ATLANTIC, dedicado à produção de H2 Verde em Sines e ao seu fornecimento a múltiplos 
usos, incluindo o âmbito industrial na Refinaria de Sines e o âmbito mistura com gás natural, 
através da injeção na Rede Nacional de Transporte de GN. 

O GREENH2ATLANTIC beneficia de um financiamento da UE atribuído pelo programa Horizon 2020 
European Green Deal (Projeto N.º 101036908) no montante de 30 milhões de Euros. 

Em setembro de 2022, a Comissão Permanente de Apoio ao Investidor (CPAI) reconheceu ao 
projeto de investimento GREENH2ATLANTIC o estatuto de Potencial Interesse Nacional (PIN), de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 154/2013, de 5 de novembro. 
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3. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO E CARACTERIZAÇÃO 
GERAL DA ENVOLVENTE 

3.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto GH2A localizar-se-á na Região Alentejo (NUTS II) e na Sub-região Alentejo Litoral (NUTS 
III), na Estrada N120-1, S. Torpes, concelho e freguesia de Sines, distrito de Setúbal (ver Figura 3.1 e 
Figura 3.4). A implantação do Projeto será em parcelas de terreno da antiga Central Termoelétrica 
de Sines (CTS) –atualmente em fase de desativação -, a cerca de 8 km a sudeste da cidade de Sines.  

 
Figura 3.1 – Enquadramento e localização do projeto GH2A na área da antiga CTS, sobre extrato da carta militar. 
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Os terrenos em causa fazem parte da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), constituindo mais 
concretamente uma área designada por Zona 11 (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 – Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) 

De acordo com o Plano de Urbanização da ZILS (PUZILS), a CTS está implantada na Unidade 
Operativa de Planeamento e Gestão C - Unidade de Execução C1, classificada como Solo 
Urbanizado (SU), solo esse que deve ser preferencialmente utilizado por instalações industriais e de 
produção de energia (Figura 3.3 – Localização da Unidade de Execução C1 da ZILS). 

 

Figura 3.3 – Localização da Unidade de Execução C1 da ZILS 

As unidades industriais próximas localizam-se a Norte, sendo de destacar as petroquímicas REPSOL 
e INDORAMA, a refinaria da GALP ENERGIA, a GYPFOR - Gessos Laminados, S.A. e a Mossines-
Cimentos de Sines S.A.. A Noroeste situa-se a Administração do Porto de Sines. 
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Figura 3.4 – Áreas de implantação do Projeto GH2A sobre fotografia aérea. Localização da Unidade de Execução C1 da ZILS 
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3.2. PROJETOS PREVISTOS NA ENVOLVENTE 

Na envolvente da área da Central Termoelétrica de Sines (CTS) localizar-se-ão novos projetos, 
alguns já conhecidos – como é a expansão do Porto de Sines – outros menos, dado que se 
encontram em processo de desenvolvimento. 

Na fase de desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) está prevista uma consulta às 
entidades, entre as quais a aicep Global Parques (entidade que gere a ZILS - Zona Industrial e 
Logística de Sines) e a CM de Sines, solicitando-se a estas entidades, a informação que for possível 
disponibilizarem sobre a localização de novas atividades na envolvente da CTS.  

Existe, contudo, a informação de que um novo projeto se localizará no polígono a norte da CTS, 
também integrado na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão C1 SU, e que este projeto terá 
uma descarga de água de refrigeração no canal norte da infraestrutura de rejeição da CTS. Esta 
informação é relevante, pelo que interessa ter em conta, nos impactes cumulativos do projeto a 
descarga daquela atividade, em termos qualitativos e quantitativos, assim como o modo como será 
realizada a captação de água para a respetiva atividade.  

Outro projeto previsto, na área costeira, é a expansão do porto de Sines para sul, através das 3ª e 
4ª fases de expansão do Terminal XXI (em construção) e do novo Terminal Vasco da Gama (TVG), 
com as respetivas áreas de acostagem e molhes de proteção, entre outros. Ter em conta a 
presença destas infraestruturas é igualmente importante para o Estudo de Impacte Ambiental do 
projeto GREENH2ATLANTIC, nomeadamente para a análise/avaliação dos impactes na componente 
marinha.  

3.3. SOBRE A SELEÇÃO DO SÍTIO PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO 

O projeto GREENH2ATLANTIC localizar-se-á em S. Torpes, Sines, em terreno atualmente ocupado 
pela CTS (em fase de desativação), e que faz parte, como anteriormente referido, da ZILS.  

Trata-se de uma central convencional, pertencente à EDP, que utilizava como combustível carvão 
importado. Era composta por quatro grupos geradores idênticos e independentes entre si, cada um 
com potência elétrica de 314 MW. O primeiro grupo gerador entrou em funcionamento em 1985. 
Em pleno funcionamento, a Central representava cerca de 15% do consumo total de energia em 
Portugal.  

Em julho de 2020, a EDP anunciou o encerramento antecipado da CTS, no âmbito da estratégia de 
descarbonização do Grupo EDP, tendo sido entregue à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 
uma declaração de renúncia à licença de produção e encerramento da sua atividade em janeiro de 
2021.  

A escolha do local da CTS para a implantação do Projeto, em linha com os Planos de Energia da 
União Europeia de eliminação gradual do carvão e uso da infraestrutura disponível, foi feita 
atendendo: ao layout flexível que permite conjugar as novas infraestruturas necessárias com as 
infraestruturas existentes de água e de energia, que podem ser reutilizadas, e que de outra forma 
seriam desmanteladas; à disponibilidade de espaço suficiente para futuro aumento de escala do 
projeto, tanto em termos de layout como de novos off-takers (por exemplo, para exportação). 
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3.4. INFRAESTRUTURAS DA CTS A REUTILIZAR PELO PROJETO GH2A  

Das infraestruturas pertencentes à CTS, pretende reutilizar-se o seguinte:  

• Infraestrutura de captação de água do mar e condutas; 

• Edifícios existentes junto à captação de água (bombagem e cloragem); 

• Infraestrutura de restituição/descarga de água de refrigeração e efluente salino no mar; 

• Edifício da Estação de Tratamento de Água e tanques de água; 

• Infraestrutura de drenagem de efluentes e águas pluviais; 

• Traçado da antiga esteira transportadora de carvão, para o transporte do hidrogénio do 
local de produção para os consumidores (a confirmar11); 

• Potencial ponto de ligação às linhas de muito alta tensão, de 400kV, interligadas à 
subestação de Sines, e correspondentes aos Grupos III e IV (processo de atribuição de 
ponto de interligação e potência em curso, junto da REN); 

• A subestação, o painel equipado e o transformador do GR IV (a confirmar); 

• Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas e Industriais (a confirmar)12. 

Na Figura 3.5 assinala-se a localização da nova área de produção de H2 Verde do Projeto, assim 
como dos edifícios e infraestruturas existentes que irão ser utilizados pelo Projeto (não inclui as 
infraestruturas existentes cuja utilização não está confirmada). 

 
 

11 A construção do gasoduto de transporte do hidrogénio entre a HYTLANTIC e o ponto de injeção na rede de GN e a 
Refinaria de Sines poderá vir a ser implementado pela REN, que tem em curso um projeto para a construção da rede de 
transporte de alta pressão de H2 na área de Sines. 

12 Encontra-se ainda em avaliação a viabilidade da interligação da rede de águas residuais domésticas e industriais do 
Projeto às infraestruturas do operador local Águas de Santo André; confirmando-se esta possibilidade, não será utilizada 
pelo Projeto esta estação de tratamento de águas residuais existente. 
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Figura 3.5 – Localização da nova área de produção de H2 Verde e dos edifícios/estruturas a reutilizar 

As atividades de desativação da CTS nas áreas de interesse do novo projeto, incluindo a avaliação 
da contaminação de solos e águas subterrâneas e, eventualmente, de remediação de solos, não 
serão objeto do Projeto, sendo o processo de desativação tratado em sede de Licenciamento 
Ambiental da CTS. Assim, no âmbito da Licença Ambiental nº 300/2009 (e respetivos aditamentos) 
da CTS, será submetido à APA, para aprovação, um Plano de Desativação da antiga Central (PD), 
que incluirá uma proposta de plano de amostragem dos solos e águas subterrâneas. Se a avaliação 
do estado de contaminação dos solos e águas subterrâneas mostrar existir contaminação, está 
previsto no PD que a fase de requalificação ambiental (que se seguirá ao 
desmantelamento/demolição) incluirá a remediação dos solos contaminados. A construção do 
GH2A só se iniciará após a aprovação pela APA do relatório de conclusão do PD (para as áreas a 
afetar ao GH2A). Embora a desativação da CTS e o licenciamento do projeto GH2A sejam processos 
diferenciados, até porque os promotores são distintos, a EDP Produção facultará à Hytlantic, para o 
desenvolvimento do EIA do GH2A, a informação de relevo produzida no âmbito do PD, 
designadamente os resultados obtidos no estudo de solos e águas subterrâneas. 

O processo de desativação da CTS inclui diferentes fases e está previsto durar até ao final de 2029 
(Figura 3.6). Não obstante, no processo de desativação será dada prioridade às áreas a ocupar pelo 
Projeto.  
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Figura 3.6 – Macro-cronograma de atividades de desativação da CTS 

O processo de licenciamento e a construção do novo projeto serão devidamente articulados com o 
calendário da própria desativação, designadamente a aprovação pela APA do Relatório Final da 
desativação (parcial) para as áreas visadas pelo Projeto, antes do início da construção do GH2A. 

A necessária articulação entre o Plano de Desativação da CTS e o licenciamento ambiental do 
projeto GREENH2ATLANTIC traduz-se na antecipação da desativação nas áreas a afetar ao novo 
Projeto - em particular as áreas destinadas à implantação da instalação de produção de hidrogénio 
e ao estaleiro - face à desativação das restantes áreas a desativar (cujo processo de desativação só 
ficará concluído no final de 2029). Com esta antecipação visa obter-se o cancelamento da Licença 
Ambiental da CTS, no tocante às áreas a ocupar pelo Projeto, ainda em 2023 (Figura 3.7), de modo 
a permitir que a construção ocorra no início de 2024.  

 

Figura 3.7 – Plano da desativação parcial da CTS - áreas destinadas ao GREENH2ATLANTIC (GH2A)  
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3.5. ÁREAS SENSÍVEIS 

Não obstante tratar-se de uma área industrial, o terreno de implantação do projeto localiza-se em 
área classificada no âmbito da Rede Natura 2000, especificamente na Zona Especial de Conservação 
(ZEC) correspondente ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Costa Sudoeste”.  

A construção da CTS foi iniciada em 1979 no interior do complexo industrial de Sines, tendo 
posteriormente à sua construção ficado abrangida, em cerca de 2/3 da sua área (totalizando 84 
hectares), pela Rede Natura 2000 (RN 2000) aquando da delimitação do Sítio Classificado Costa 
Sudoeste (PTCON0012), desconhecendo-se o motivo de terem sido incluídos os referidos 84 
hectares de zona industrial em área de RN 2000 (ver Figura 3.8, com a área da CTS e sua envolvente 
e delimitação das ‘áreas sensíveis’). 

 

Figura 3.8 – Enquadramento do Projeto GH2A relativamente a ‘áreas sensíveis’. 

É de destacar, pela proximidade e dimensão, apenas um núcleo urbano de cariz rural: o Bairro Novo 
da Provença Velha, situado a cerca de 1 000 m a sudeste das áreas de implantação do projeto GH2A 
e da localização de estaleiros de obra. Atualmente existem também pequenas habitações dispersas 
das quais se referem as de Vale Marim localizadas a Norte.  

Na área afeta à unidade de produção de hidrogénio do projeto GREENH2ATLANTIC não se localizam 
zonas de proteção de monumentos nacionais ou de imóveis de interesse público. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1. COMPONENTES DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS 

O projeto consiste, de um modo lato, em:  

i) Instalação de um eletrolisador de 96 MW, com uma capacidade de produção máxima de 
cerca de 1,73 t/h de hidrogénio;  

ii) Transporte do hidrogénio do local de produção para a refinaria da GALP (cerca de 31% do 
total produzido) e para o ponto de injeção na rede de gás natural da REN (cerca de 69% do 
hidrogénio produzido);  

iii) Compressão e injeção de hidrogénio na rede de gás natural da REN.  

A produção de hidrogénio será o projeto GH2A propriamente dito, a que se adiciona um projeto 
associado – o do gasoduto – para transporte de hidrogénio para a refinaria da GALP (sendo o 
armazenamento de hidrogénio realizado na área de tancagem da refinaria) e para injeção na rede 
de gás natural da REN.  

Entre os objetivos principais do GREENH2ATLANTIC, incluem-se:  

• Redução de emissões de gases de efeito de estufa, em linha com as estratégias europeia e 
nacional de descarbonização, em cerca de 87,5 kt/ano de emissões de CO2 (61,1 kt/ano de 
emissões diretas e 26,4 kton/ano CO2eq de Emissões de Âmbito 3);  

• Contributo para o cumprimento das metas estabelecidas na Estratégia europeia de Longo 
Prazo para 2050 e na Estratégia Nacional para o Hidrogénio, com a produção média de 
cerca de 9 kt/ano de hidrogénio a partir de energia renovável, com origem solar e eólica, 
atendendo aos requisitos da Diretiva REDII;  

• Integração entre usos finais e fontes híbridas de energia renovável;  

• Obtenção do menor custo possível de produção de H2 verde, operando o eletrolisador de 
forma inteligente e eficiente, atendendo aos usos finais;  

• Conversão do sítio da CTS, a carvão, num hub de H2 verde inovador, aplicando princípios de 
circularidade na reutilização de infraestruturas e sistemas existentes da CTS;  

• Criação de postos de trabalho diretos e indiretos;  

• Promover a independência energética reduzindo as importações de fontes de energia 
primária.  

O Projeto em causa obteve financiamento atribuído pelo programa Horizon 2020 European Green 
Deal (GD) (Projeto N.º 101036908), e também o reconhecimento do estatuto de projeto PIN 
(Potencial Interesse Nacional). 
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4.2. FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto segue um desenvolvimento em 3 Fases encadeadas, de forma a assegurar a viabilização, 
projeção e implementação da Central de Produção de H2 Verde. A Figura 4.1 - Esquematização de 
nível 1 das fases do Projeto representa um programa de trabalhos de nível 1 identificando as Fases 
de (i) Desenvolvimento (representação a verde), (ii) Engenharia de Detalhe e Implementação 
(representação a laranja) e (iii) Operação (representação a amarelo), conforme se detalha nos 
parágrafos infra. 

 

Figura 4.1 - Esquematização de nível 1 das fases do Projeto 

i. A Fase de Desenvolvimento é constituída por três grupos de trabalho e concentra-se 
em todas as atividades relacionadas com a definição, configuração, requisitos técnicos 
e licenciamento do projeto, garantindo que a HYTLANTIC possui as informações 
relevantes para tomar uma decisão de investimento final (i.e., FID) informada. Nesta 
fase, o projeto desenvolverá um estudo FEED detalhado, um plano completo de 
negócios e financeiro, todas as autorizações/licenças necessárias para a implantação e 
operação do projeto e a estratégia de contratação. Por fim, garantirá a celebração dos 
principais contratos, nomeadamente contratos de compra de energia renovável e 
contratos de aquisição do hidrogénio produzido; 

ii. A Fase de Engenharia de Detalhe e Implementação abrange todas as atividades que 
terão de ser concluídas antes da Fase de Operação, incluindo o projeto de engenharia 
de detalhe, o comissionamento, teste e a entrega da Central de Produção de H2 Verde e 
respetivas interfaces. Alguns dos trabalhos a serem desenvolvidos nesta fase serão 
adaptados em função dos resultados da Fase de Desenvolvimento, em particular dos 
principais contratos celebrados e da estratégia de contratação projetada e 
implementada. Esta fase incluirá uma fase de planeamento inicial que desenvolverá e 
supervisionará a implementação de todas as normas e requisitos do Projeto (por 
exemplo, Higiene, Segurança, Ambiente, Qualidade), bem como a engenharia de 
detalhe, construção e implementação dos elementos principais do Projeto, ou seja, a 
Central de Produção de H2 Verde, o Sistema de Compressão, o Gasoduto, e os Sistemas 
de Interface. Finalmente, esta Fase termina com a Integração do Sistema, 
Comissionamento e Preparação da Operação, incluindo também a formação da equipa 
de operação afeta à Central de Produção de H2 Verde; 

iii. Por fim, a Fase de Operação foca-se na Operação & Manutenção (O&M) do Projeto 
com foco na melhoria contínua e monitorização do desempenho de equipamentos 
individuais e interfaces. A equipa de operação afeta à Central será responsável pela 
monitorização, deteção de falhas e substituição de componentes e equipamentos 
defeituosos, garantindo a máxima disponibilidade operacional da Central de Produção 
de H2 Verde. 
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Importa realçar que o Projeto já se encontra em desenvolvimento através do programa Green Deal, 
o que significa que algumas tarefas identificadas acima já estão em fase de execução (identificadas 
na Figura 4.1 - com um padrão azul e preto. Assim, a maturidade demonstrada pelo avançado 
progresso de algumas tarefas (por exemplo, revisão regulatória, atribuição do FEED, licenciamento 
ambiental) irá facilitar o cumprimento do calendário aqui proposto. 

O Projeto foi já objeto de um estudo inicial de viabilidade e um estudo geral de conceção. Está em 
curso o desenvolvimento da engenharia do projeto para estabelecimento da consulta de 
Fornecimento de serviços de engenharia, materiais e construção (Engineering, Procurement and 
Construction – EPC). Este desenvolvimento servirá de base à elaboração do Estudo de Impacte 
Ambiental e à instrução dos processos de licenciamento.  

A solução descrita nos capítulos seguintes, bem como os valores indicados, poderão vir a ser 
alterados/ajustados, em conformidade com o desenvolvimento do projeto, em maior detalhe, 
atualmente em curso.  

4.3. DESCRIÇÃO DO PROJETO  

O projeto GREENH2ATLANTIC produzirá hidrogénio verde, isto é, hidrogénio produzido 
exclusivamente a partir de processos que utilizem energia de fontes de origem renovável. Por esse 
motivo, é entendido como gás de origem renovável, sendo as emissões de GEE originadas ao longo 
do ciclo de vida da sua produção aproximadamente nulas.  

O hidrogénio verde será produzido a partir de eletrólise da água, processo eletroquímico que divide 
as moléculas de água em hidrogénio e oxigénio, usando para tal eletricidade renovável. 

4.3.1. PRODUÇÃO DE HIDROGÉNIO 

A tecnologia de eletrólise utilizada será do tipo alcalina (ALK), que utiliza uma solução eletrolítica 
líquida (eletrólito), responsável pelo transporte dos aniões OH-, tipicamente uma solução de 
hidróxido de potássio (KOH).  

O hidrogénio é produzido numa célula constituída por dois elétrodos (um anôdo e um cátodo) e 
uma membrana condutora de iões (diafragma inorgânico poroso) que separa o cátodo do ânodo, e 
que é permeável à solução de KOH. As células são montadas em série, formando a pilha (ou stack) 
para aumento da capacidade de produção de hidrogénio e de oxigénio. Quando é aplicada corrente 
elétrica externa aos elétrodos e o eletrolisador é abastecido com água, os iões hidróxido movem-se 
através do eletrólito do cátodo para o ânodo de cada célula, gerando hidrogénio gasoso no lado do 
cátodo e oxigénio gasoso no lado do ânodo.  

O fluxo de saída das stacks é bifásico, sendo constituído por gás (H2 ou O2) e eletrólito. Este fluxo é 
conduzido para um separador gás/líquido dedicado a cada espécie gasosa, para recolha das 
gotículas de KOH arrastadas pela corrente gasosa (H2 ou O2), evitando-se assim que a solução 
eletrolítica seja descarregada do sistema. Existirá uma unidade de separação gás/líquido (EPU) por 
grupo de 16 stacks (designado por módulo), o que significa que serão instaladas 6 unidades de 
separação (EPU) no total, no local de produção.  

Dos separadores, os gases são levados para arrefecedores (chillers), para diminuição da sua 
temperatura até um determinado nível, usando uma mistura de água e glicol (anticongelante) a 
34% como meio de arrefecimento (esta mistura será por sua vez refrigerada em permutadores de 
calor de placas, usando água do mar). O condensado resultante é devolvido ao circuito eletrolítico.  
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O fornecimento do sistema de eletrólise ficará a cargo da McPHY, fabricante original da solução 
tecnológica. A instalação de produção do GREENH2ATLANTIC será constituída por 6 módulos 
eletrolisadores, cada um deles compreendendo:  

i) 16 stacks de eletrólise de 1 MW cada, do tipo alcalino pressurizado, totalizando 96 stacks 
(96 MW),  

ii) Componentes e sistemas auxiliares (Balance of Plant, BoP), incluindo 6 conjuntos de: 
separação gás/líquido, bombas de circulação, arrefecedores de gás com água refrigerada 
(sendo o condensado devolvido ao circuito eletrolítico);  

iii) 2 Unidades de Purificação e Secagem (PDU) para remoção de O2 e H2O contidos no H2 para 
atingir a qualidade exigida (1 PDU por cada 3 módulos, ou 48 stacks).  

Uma parte da energia elétrica consumida no processo de eletrólise é convertida em calor. O calor é 
removido das stacks com o eletrólito, por bombagem do mesmo através de um permutador de 
calor para arrefecimento até um determinado valor, que é regulado de acordo com o fluxo de 
eletrólito, de forma a atingir-se a temperatura ajustada à saída da stack.  

O líquido usado para o arrefecimento do eletrólito será uma mistura de água e glicol 
(anticongelante) a 34%. Este líquido será por sua vez refrigerado em permutadores de calor de 
placas, usando água do mar, em circuito aberto.  

Para obter hidrogénio com a qualidade necessária, o hidrogénio produzido no eletrolisador é 
purificado através de um processo de 3 etapas:  

i) Desoxidação | Em cada PDU existe uma unidade de desoxigenação para remoção do 
oxigénio contido na corrente de hidrogénio, por reação catalítica entre o O2 (quantidades 
vestigiais) e o H2, com produção de água; 

ii) Arrefecimento | Posteriormente o H2 é arrefecido (sendo o líquido de arrefecimento uma 
mistura de água / glicol 34%) para que ocorra a condensação de parte do vapor de água 
gerado na reação anterior; 

iii) Secagem | Finalmente, o fluxo de hidrogénio passa por uma unidade de secagem, para 
remoção da água condensada. 

O fluxograma geral do projeto, incluindo os módulos de eletrólise, sistema de KOH, BoP, PDU, 
sistemas de água desmineralizada, de água de refrigeração (circuito aberto) e de água arrefecida 
nos chillers, é apresentado na Figura 4.2.  
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Figura 4.2 – Instalação de produção de hidrogénio - Fluxograma geral do projeto 
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A instalação de hidrogénio produzirá, em média, cerca de 9,0 kton/ano de H2, dos quais cerca de 
2,8 kton/ano (31%) serão injetados na refinaria. O hidrogénio que não puder ser alocado à Refinaria 
- cerca de 6,2 kton/ano (69%) - será injetado na rede de gás natural, sendo a única restrição que a 
injeção instantânea não ultrapasse 10% do limite mínimo de emissão técnica do Terminal de GNL, 
(1,580 kg/h). 

A HYTLANTIC não prevê a instalação de qualquer sistema de armazenamento de H2, estando 
previsto o envio direto do hidrogénio para o gasoduto de transporte a construir no âmbito do 
projeto ou para o gasoduto a construir pela REN13. Deste modo a gestão de produção será gerida 
considerando: i) a disponibilidade prevista de energia verde para produção de hidrogénio de 
acordo com os requisitos supracitados, ii) a capacidade de receção da RNTG, iii) o consumo da 
Refinaria de Sines que terá capacidade de armazenamento de hidrogénio para gestão da produção 
e consumo, e iv) a capacidade de armazenamento do próprio gasoduto de transporte de H2. 
Considerando a dimensão do gasoduto a estabelecer e a pressão de operação, existe uma 
capacidade intrínseca de armazenamento na tubagem de transporte de cerca de 2 t de H2 (inferior 
à quantidade-limiar do nível inferior, 5 toneladas, constante na Parte 2 do Anexo I do Decreto-Lei 
n.º 150/2015, de 5 de agosto). O projeto GREENH2ATLANTIC prevê o estabelecimento do software 
de gestão de toda a cadeia de valor desde a produção de energia renovável até aos pontos de 
consumo, para manutenção da flexibilidade de gestão de operação. 

4.3.2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REJEIÇÃO DE EFLUENTES  

A água de alimentação ao eletrolisador para a produção de hidrogénio será água desmineralizada. 
Esta água será obtida a partir de água do mar, tratada e purificada para atingir as características 
especificadas pelo fabricante do eletrolisador.  

Será igualmente usada água para:  

i. Arrefecimento do eletrólito | O líquido de arrefecimento do circuito fechado de 

refrigeração do eletrolisador será arrefecido com água do mar em circuito aberto, usando 

permutadores de calor de placas. À saída do permutador de calor, a água do mar é enviada 

de volta ao oceano, através da estrutura de rejeição, a uma temperatura superior. O 

aumento máximo de temperatura da água do mar no circuito será da ordem de 8°C; 

ii. Arrefecimento do hidrogénio e do oxigénio | Existirão chillers para o arrefecimento dos 

gases e purificação do hidrogénio; a água de arrefecimento será uma mistura de água 

desmineralizada e glicol a 34%, que circulará em circuito fechado. O consumo em operação 

normal será praticamente nulo; 

iii. Condensação de parte do vapor de água criado na reação de purificação do hidrogénio. 

 
 

13 A construção do gasoduto de transporte do hidrogénio entre a HYTLANTIC e o ponto de injeção na rede de GN e a 
Refinaria de Sines poderá vir a ser implementada pela REN, que tem em curso um projeto para a construção da rede de 
transporte de alta pressão de H2 na área de Sines. 
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4.3.2.1. ÁGUA DESMINERALIZADA  

Será instalada uma unidade de dessalinização de água de mar por Osmose Inversa (RO), com 
filtração mecânica de dois estágios + Ultrafiltração + RO de dois estágios + EDI (unidade de electro-
deionização).  

O consumo de água desmineralizada será de aproximadamente 16 m3/h, embora para o 
dimensionamento da instalação de tratamento de água se considere uma capacidade de produção 
de 20 m3/h, a que corresponderá um consumo de água do mar de aproximadamente 62 m3/h, e a 
produção de um caudal de efluente (concentrado salino) de cerca de 42 m3/h. 

Serão reaproveitados edifícios existentes e infraestruturas de captação de água do mar para 
instalação dos novos equipamentos de desmineralização.  

Considera-se a reutilização de dois dos tanques de água desmineralizada existentes, cada um com 
capacidade de 3 000 m3, representando um total de 6 000 m3, permitindo uma reserva mínima 
operacional de 15 dias em operação à carga nominal. Deste modo uma paragem programada da 
unidade de desmineralização não será impeditiva da operação da unidade de eletrólise. Não se 
prevê a necessidade de utilização de outras fontes de água para produção de água 
desmineralizada. 

4.3.2.2. ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO 

O líquido de arrefecimento do circuito fechado de refrigeração do eletrolisador será arrefecido com 
água do mar em circuito aberto, usando permutadores de calor de placas. O caudal de água do mar 
captado para refrigeração será da ordem de 4 430 m3/h.  

À saída do permutador de calor, a água do mar é enviada de volta ao oceano, através da estrutura 
de rejeição, a uma temperatura superior. O aumento de temperatura da água do mar no circuito 
será da ordem de 4 a 5°C no início do funcionamento da instalação de produção de hidrogénio e de 
8°C no final do ciclo de vida das stacks.  

Existirão ainda dois chillers para o arrefecimento dos gases e purificação do hidrogénio; a água de 
arrefecimento será uma mistura de água desmineralizada e glicol a 34%, que circulará em circuito 
fechado. O consumo em operação normal será praticamente nulo. 

4.3.2.3. INFRAESTRUTURAS DE CAPTAÇÃO E DE REJEIÇÃO DE EFLUENTES 

Para captação da água do mar será aproveitada a tomada de água da antiga CTS, estruturas 
marítimas da tomada de água dimensionadas de forma a limitar a velocidade da água no sistema 
de tubagens e evitar o arraste de sólidos em suspensão.  

Esta estrutura compreende dois molhes para dissipação da energia das ondas. Desde a entrada nos 
molhes até às grelhas de aspiração, existe uma bacia de adução/decantação para possibilitar a 
deposição dos sedimentos e permitir, mesmo na baixa-mar, um caudal suficiente de água para 
suprir as necessidades dos quatro grupos que constituíam a antiga central. Os sedimentos 
depositados nesta bacia têm que ser retirados periodicamente por dragagem, com o objetivo de: 

• Aliviar o elevado assoreamento da bacia verificado no levantamento de referência; 

• Garantir as melhores condições de captação para as bombas de água de refrigeração; 

• Evitar o transporte de sedimentos para os filtros dos grupos bomba e uma eventual 
paragem dos grupos.  



  

29 

 

Os principais componentes do circuito aberto de água de refrigeração são: estruturas marítimas da 
tomada de água; reaproveitamento de grelhas e tambores filtrantes antes da bombagem (remoção 
de algas, e outros organismos); estação de bombagem; condutas para levar a água do mar da 
estação de bombagem para o permutador de calor e de volta ao mar; permutador de calor com 
tubos de titânio; estrutura de descarga projetada para permitir uma boa dispersão da água 
proveniente do arrefecimento do eletrolisador no mar; sistema de desinfeção.  

Na Figura 4.3 apresentam-se as estruturas a reutilizar, parcialmente, no Projeto, destinadas à 
captação de água do mar e à restituição da água de arrefecimento do circuito aberto de 
refrigeração (conjuntamente com a descarga de efluente salino da dessalinização). 

 

Figura 4.3 – Estruturas de captação e restituição/descarga de água da CTS 

Considerando o estado atual das edificações da tomada de água, a intervenção a realizar prevê 
apenas a necessidade de reabilitação das edificações existentes relativas ao atual edifício da 
cloragem e de bombagem. Os trabalhos de reabilitação irão permitir a posterior instalação dos 
novos equipamentos, incorporando os mesmos nas infraestruturas existentes. Para a realização 
destes trabalhos, será estabelecido um estaleiro local de reduzidas dimensões, em duas áreas 
existentes, já utilizadas no passado para o mesmo efeito, contiguas aos edifícios a reabilitar e, 
devidamente identificadas na Figura 3.4.  

4.3.3. SISTEMA ELÉTRICO  

Do ponto de vista elétrico, a instalação de produção de H2 será alimentada através de linhas de 
transporte de energia de Muito Alta Tensão (MAT). Está, atualmente, em discussão com as 
autoridades competentes e com o operador da rede elétrica de transporte (REN) as possíveis 
alternativas para efetuar esta ligação, sendo que o projeto de ligação à rede elétrica dependerá do 
planeamento da rede elétrica que está a ser projetado pela REN para a região, e dos requisitos que 
esta venha a definir para o projeto GH2A, nomeadamente a definição do número de linhas (uma ou 
duas), a tensão, o traçado da(s) linha(s) e a ligação à subestação, que não se encontram por ora 
definidos. 
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Tendo em vista o reaproveitamento de ativos da CTS, no desenvolvimento do projeto está a ser 
analisado o aproveitamento do Posto de Corte de Alta Tensão (AT) bem como do respetivo 
transformador de potência principal, do Grupo IV da Central, com uma potência de 340 MVA 
420/21 kV.  

Os retificadores dos eletrolisadores serão alimentados por transformadores dedicados ligados ao 
quadro principal de Média Tensão (MT) que será instalado no Edifício Elétrico adjacente à área de 
implantação do eletrolisador. Serão instalados dois transformadores e retificadores (cada um ligado 
a duas stacks) para gerar tensão e corrente contínua. Os retificadores são utilizados para controlar 
a carga e a quantidade de gases produzidos nas stacks.  

O sistema de alimentação elétrica contará ainda com um Transformador MT/MT para alimentar os 
grandes auxiliares elétricos e um Transformador MT/BT para alimentar os consumidores de BT do 
edifício do Eletrolisador. 

Existe ainda a possibilidade de construção de uma segunda linha de alimentação em MAT (Muito 
Alta Tensão), de acordo com as indicações recebidas da REN, de modo a permitir uma alimentação 
elétrica em anel, para cumprimento dos parâmetros essenciais de serviços de rede (ver Capítulo 
5.2).  

4.4. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

O projeto GREENH2ATLANTIC ocupará solos de tipo industrial. Na produção de hidrogénio por 
eletrólise será consumida eletricidade, água desmineralizada e azoto (N2) e produtos químicos. Será 
ainda utilizada água do mar para refrigeração. 

4.4.1. OCUPAÇÃO DO SOLO 

O projeto GREENH2ATLANTIC ocupará solos de tipo industrial, pertencentes à Zona Industrial e 
Logística de Sines (ZILS), dentro do perímetro da CTS. 

O layout atual do projeto está a ser avaliado considerando o desenvolvimento do projeto numa 
abordagem de brownfield, isto é, o projeto está a ser desenhado de forma a reaproveitar ativos da 
CTS, atualmente em fase de desativação, numa perspetiva de circularidade. Desta forma evita-se o 
consumo de matérias-primas virgens e, como tal, reduz-se a pressão sobre os recursos naturais.  

A avaliação realizada considera a reutilização de edifícios, instalações e infraestruturas existentes 
pertencentes à antiga central, tais como: i) tomada de água do mar, ii) edifício de cloragem 
localizado junto à tomada de água, iii) edifício de bombagem de água do mar, iv) edifício de 
tratamento de água (ETA) para acomodar a nova estação de dessalinização, v) dois tanques 
existentes para armazenamento de água desmineralizada, vi) um tanque de água de combate a 
incêndio, vii) canal de descarga de água do mar, viii) transformador e painel de MT, ix) 
infraestruturas para passagem de cabos e tubagens, redes de drenagem, estradas e acessos.  

Não estão previstos trabalhos de terraplenagem e nivelamento geral, uma vez que o local 
selecionado para as novas instalações é quase plano, no entanto, o nível do local terá que ser 
moldado para acomodar as novas instalações permanentes. A área não coberta por edifícios, 
estruturas e pavimentação será coberta com cascalho ou grama. O perímetro do local será 
protegido por uma vedação de segurança permanente.  
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As estradas existentes e a rede de drenagem associada devem ser mantidas, podendo ser 
construídas estradas de acesso para manutenção conforme necessário e ligação da drenagem dos 
telhados à rede de águas pluviais existente.  

A área total afeta ao projeto (incluindo área vedada não ocupada e excluindo gasodutos, linha 
elétrica e estruturas de captação e rejeição no mar) estará compreendida entre 3 e 4 hectares 
aproximadamente, incluindo-se neste cálculo as seguintes áreas: área de produção de hidrogénio, 
área do transformador, área do tratamento de água e sistema de incêndios e dos tanques de 
armazenagem de água desmineralizada, edifícios da cloragem e da bombagem (parcial) da tomada 
de água e eventualmente infraestruturas associadas a uma segunda linha de alimentação elétrica 
em MAT, que poderá ou não vir a ser construída, de acordo com as indicações da REN. A área 
estimada de implantação de edifícios e estruturas rondará 1,3 hectares (excluindo gasodutos, linha 
elétrica e infraestruturas de captação de água e de rejeição de efluentes). 

A área afeta à instalação de produção de H2 Verde está identificada na planta de pormenor 
(“Arranjo geral”) que se apresenta na Figura 4.4. Neste desenho não foi contemplada a área 
necessária para o caso de ter de ser construída a segunda linha de alimentação de eletricidade em 
MAT.  

Salienta-se o facto de o layout não estar ainda estabilizado, podendo a disposição dos 
equipamentos vir a ser alterada, durante a fase de desenvolvimento do projeto em maior detalhe, 
atualmente em curso. 

O estaleiro de construção ficará localizado dentro do perímetro da CTS. 

4.4.2. ÁGUA 

Para alimentar o sistema de produção de água desmineralizada foram analisados dois tipos de 
origens de água: água do mar e água industrial fornecida pela empresa Águas de Santo André (água 
doce superficial). Se a utilização da água industrial apresenta algumas vantagens, como menor 
CAPEX, menor consumo elétrico, menor produção de efluente salino, e efluente com características 
que permitem o seu tratamento na Estação de Tratamento de Efluentes (ETAR) existente, a 
utilização de água do mar contribui, por outro lado, para a sustentabilidade dos recursos hídricos e 
para reduzir a escassez de água doce no Alentejo.  

A “Estratégia Nacional do Hidrogénio” adotada pelo governo português em 21 de maio de 2020 
prioriza o uso de águas residuais, domésticas ou industriais, ou de água do mar, para a produção de 
hidrogénio.  

O projeto GREENH2ATLANTIC está localizado no Alentejo, região portuguesa com problemas de 
escassez de água, intensificados em períodos de seca. De acordo com as orientações da Agência 
Portuguesa do Ambiente (“Hidrogénio. Guia do promotor - Legislação e regulação para a Economia 
do Hidrogénio”, publicado pela Direção-Geral de Energia e Geologia e pela Agência Portuguesa do 
Ambiente em 2021), a captação de águas doces (superficiais ou subterrâneas) para a produção de 
hidrogénio não deverá constituir uma opção em larga escala na região do Alentejo.  
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Figura 4.4 – Planta de Pormenor com implantação geral do projeto GH2A. Na costa, as estruturas de captação e de rejeição a utilizar estão delimitadas a negrito. 
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Tendo em atenção estas diretrizes, e beneficiando o Projeto de uma localização privilegiada junto à 
costa e da possibilidade de utilizar a infraestrutura existente de captação de água do mar da CTS, 
optou-se por utilizar água do mar para produção de hidrogénio. Desta forma evita-se agravar o 
problema de escassez de água doce numa região vulnerável como é o Alentejo, contribuindo assim 
para a sustentabilidade do uso dos recursos hídricos. 

A água de alimentação do eletrolisador para a produção de hidrogénio será água desmineralizada 
obtida, assim, a partir de água do mar, tratada e purificada para atingir as características 
especificadas pelo fabricante do eletrolisador. 

Também para a refrigeração do eletrolisador está prevista a utilização de água do mar, tirando 
partido da utilização da mesma infraestrutura de captação de água. Uma das vantagens desta 
solução, quando comparada com a utilização, para o mesmo fim, de aero-refrigeradores, é o menor 
consumo elétrico (considerando o consumo da bomba de água de circulação) quando comparado 
com o consumo dos ventiladores dos aero-refrigeradores. 

Como referido anteriormente, estima-se um consumo de água do mar de aproximadamente 
62 m3/h, correspondente a uma capacidade de produção de água desmineralizada de 20 m3/h.  

O caudal de água do mar captado para refrigeração (água restituída ao oceano através da estrutura 
de rejeição) será da ordem de 4430 m3/h. Este caudal corresponde a cerca de 3% da capacidade de 
bombagem existente na CTS. 

No caso dos dois chillers usados para arrefecimento dos gases, o consumo de água em operação 
normal será praticamente nulo.  

4.4.3. PRODUTOS QUÍMICOS 

Será usada uma solução de Hidróxido de Potássio (KOH) diluída a 30% (peso) para produzir o 
eletrólito onde a reação de produção de hidrogénio ocorrerá. O enchimento do circuito eletrolítico 
com KOH (num total de 240 m3 para o conjunto de todos os módulos) é feito inicialmente e 
aproximadamente a cada 30 000 horas de operação. Durante o funcionamento normal não haverá 
consumo de KOH.  

Existirão na instalação 2 tanques de KOH (um para o eletrólito usado, caso seja necessário trocar o 
eletrólito durante a vida útil da unidade, e outro para preparar e injetar o novo eletrólito) e uma 
bomba para transferir eletrólito para os módulos (durante o comissionamento, ou durante as fases 
de recarga). Cada tanque terá uma capacidade de aproximadamente 20 m3, correspondente à 
quantidade de eletrólito contida num módulo de eletrólise. 

Será também necessário azoto (N2) para inertização das tubagens. O azoto será necessário no 
arranque do sistema, comissionamento e durante a manutenção, para fins de purga. Do lado do 
eletrolisador, o sistema é purgado com azoto durante o comissionamento e paragem completa (por 
exemplo, para determinadas operações de manutenção).  

Em operação normal, o eletrolisador entra em estado de stand-by a quente, que pode ser mantido 
por vários dias, e depois em estado de stand-by a frio (libertando a pressão interna) sem consumo 
de azoto.  
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Embora não haja consumo de azoto em operação normal, a quantidade de azoto que precisa de ser 
armazenada é relativamente alta e, por isso, está previsto um fornecimento de azoto líquido com 
vaporização. O sistema será composto por um tanque de armazenamento vertical criogénico para 
armazenamento de azoto líquido a -170 °C, com uma capacidade de 1 920 Nm3 (2 400 kg).  

Serão ainda instalados compressores de ar e rede de distribuição de ar de instrumentos, para 
operar válvulas e outros equipamentos.  

Finalmente, existirão na instalação óleos em equipamentos e produtos químicos para tratamento 
de águas e, eventualmente também, de efluentes.  

4.4.4. ELETRICIDADE 

O projeto GH2A alicerça a produção de H2 no fornecimento de energia elétrica de fontes 
renováveis, com o respetivo sincronismo horário requerido. Face à intermitência das Centrais de 
produção renováveis, eólica e solar, a potência requerida para permitir o funcionamento de acordo 
com os modelos estabelecidos é da ordem dos 197 MW (100 MW solar + 97 MW eólicos). O 
fornecimento de energia renovável e de produção de H2 Verde será compatível com os requisitos 
constantes na diretiva RED II, através do estabelecimento de PPA e ligações diretas, com 
certificação de proveniência. 

Deste modo, os requisitos de produção de H2 Verde catalisam a cadeia de valor a montante, 
promovendo o estabelecimento de novos parques de produção de energia renovável e, com o 
respetivo mix, para garantir uma produção contínua com um fator de utilização da ordem de 62%. 
Potenciais períodos de excesso de produção de energia renovável face ao consumo Nacional, 
poderão ser parcialmente absorvidos para produção de H2, através do incremento do fator de 
utilização, integrando a produção na cadeia de valor industrial e de armazenamento e transporte 
de gás natural. Esta capacidade adicional de absorção de energia renovável através da interligação 
elétrica poderá atingir 324 GWh/ano. 

O consumo estimado de eletricidade será da ordem de 55 kWhe/kg H2.  

No que se refere à eficiência energética, este projeto, ao implementar um sistema inovador, 
alicerçado em algoritmos desenvolvidos especificamente para usufruir das potencialidades de 
inteligência artificial, permitirá otimizar a produção de H2 Verde, tirando partido das previsões de 
fornecimento de energia renovável (intermitente).  

Será desenvolvido pela ENGIE um sistema integrado de gestão de energia inovador, o AHyMS (AI-
enhanced Advanced Hydrogen Management System), que otimizará o processo de produção de H2 
Verde, garantindo o fornecimento estável de H2 para os compradores.  

O design do sistema do Projeto e a interface com o eletrolisador permitirão o acoplamento direto 
de energias renováveis, permitindo diminuir as perdas de eletricidade em até 4-8% devido às 
perdas de transmissão evitadas. 
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Deste modo o projeto irá contribuir para a política de eficiência energética, utilizando uma 
tecnologia de produção alcalina que se conjuga de modo eficiente com a disponibilidade de energia 
renovável para produção de hidrogénio, porque permite variações de produção de H2, com fatores 
de carga mais reduzidos, que se ajustam num curto prazo ao sincronismo horário requerido de 
fornecimento de energia. 

4.5. PRODUÇÃO DE EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES 

4.5.1. EFLUENTES  

Na Tabela 4.1 seguinte listam-se os tipos, origens, características, caudal estimado, modo e local de 
rejeição dos efluentes líquidos gerados na Central de Produção de H2 Verde. 

Tabela 4.1 – Tipos, origens, características, caudal estimado, modo e local de rejeição dos efluentes líquidos gerados 
pelo projeto GREENH2ATLANTIC 

Tipo Origem Características 
Caudal estimado 

(m3/h) 
Modo e Local de rejeição 

Águas 
residuais 
domésticas 

Instalações sanitárias - 

Estima-se, para a 
fase de exploração, 
uma ocupação de 
37 trabalhadores 
em permanência. 

Considerando um 
consumo de água 
de 50L/capita (pela 
possibilidade de 
duches) e que 80% 
é água residual, 
pode considerar-se 
um caudal de 
1,48m3/dia, 
dependendo o 
caudal/hora do 
período de 
laboração.  

Envio para o sistema de rejeição de 
águas residuais da empresa Águas 
de Santo André (AdSA), para 
tratamento. Se não for viável este 
envio, este efluente será tratado no 
local, estando em análise a 
determinação da solução mais 
adequada e ajustada ao caudal de 
efluente a tratar, nomeadamente: 

• O tratamento na ETAR 
existente na CTS ou  

• O tratamento numa nova 
ETAR biológica compacta 

e posterior rejeição no Oceano 
Atlântico através do canal 2 (Sul) da 
estrutura de rejeição existente da 
CTS 
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Tipo Origem Características 
Caudal estimado 

(m3/h) 
Modo e Local de rejeição 

Águas 
residuais 
industriais 

Condensados das 
Unidades de 
Purificação e 
Secagem (PDU) e 
drenagem de zonas 
de armazenamento 
de químicos e óleos 

Água contendo 
hidróxido de 
potássio (KOH) 
em 
quantidades 
vestigiais ou 
óleos em 
pequenas 
quantidades 

Condensados (de 
PDU): máx. 0,34 
m3/h.  

Efluente oleoso: 
emissão 
esporádica 

Envio para o sistema de rejeição de 
águas residuais da empresa Águas 
de Santo André (AdSA), para 
tratamento. Se não for viável este 
envio, este efluente será tratado no 
local, estando em análise a 
determinação da solução mais 
adequada e ajustada ao caudal de 
efluente a tratar, nomeadamente: 

• Instalação de Tratamento 
de efluentes líquidos (ITEL) 
existente ou  

• O tratamento numa nova 
ITEL a construir, 
dimensionada ao caudal a 
tratar, 

e posterior descarga no Oceano 
Atlântico, através do canal 2 (Sul) da 
estrutura de rejeição existente da 
CTS 

Efluente 
salino 

Tratamento da água 
do mar 
(dessalinização e 
desmineralização) 

Concentrado 
salino do 
tratamento da 
água do mar 

Cerca de 42 m3/h 

Rejeição direta (sem tratamento) no 
Oceano Atlântico, através do canal 2 
(Sul) da estrutura de rejeição 
existente 

Água de 
refrigeração 

Arrefecimento do 
líquido do circuito 
fechado de 
refrigeração do 
eletrolisador 

Água do mar 
em circuito 
aberto 

4 430 m3/h (cerca 
de 3% da 
capacidade de 
bombagem da CTS) 

Rejeição direta no Oceano Atlântico, 
através do canal 2 (Sul) da estrutura 
de rejeição existente 

Águas pluviais - 
Águas pluviais 
não 
contaminadas 

_ 

Drenagem pluvial na área de 
intervenção para a rede de 
drenagem existente, que descarrega 
na ribeira da Esteveira 

Resumidamente, os pontos de descarga de águas residuais e pluviais previstos são os seguintes: 

▪ Ponto de restituição no Oceano Atlântico, onde serão descarregadas, através do Canal 2 – 
Sul, a água do mar utilizada no arrefecimento (por permuta de calor) do circuito fechado de 
refrigeração do eletrolisador, o concentrado salino do tratamento de água do mar para a 
eletrólise e, eventualmente, as águas residuais industriais após tratamento na ITEL e na 
ETAR existentes – Figura 4.5:  
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Figura 4.5 – Estrutura de restituição (Canal 2 - Sul) e ponto de descarga no Oceano Atlântico () 

• Ponto de restituição na ribeira da Esteveira, onde serão descarregadas as águas pluviais 
limpas – Figura 4.6: 

 

Figura 4.6 – Ponto de descarga na ribeira da Esteveira () 

• Ponto de descarga das águas residuais domésticas e industriais no sistema de tratamento 
da empresa AdSA: a definir com a AdSA. 

Está em avaliação a viabilidade do envio para o sistema coletivo de tratamento de águas residuais 
da empresa Águas de Santo André (AdSA) – operador de sistemas de águas e águas residuais na 
região de Sines – das águas residuais domésticas e industriais produzidas no Projeto 
(principalmente água contendo quantidades vestigiais de hidróxido de potássio (KOH) ou óleos). O 
ponto de ligação a este sistema será confirmado em fase de desenvolvimento de projeto, com a 
AdSA. 
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Se não for viável este envio, este efluente será tratado no local, estando em análise a 
determinação da solução mais adequada e ajustada ao caudal de efluente a tratar, nomeadamente: 

• Instalação de Tratamento de efluentes líquidos (ITEL) existente ou  

• O tratamento numa nova ITEL a construir, dimensionada ao caudal a tratar. 

e posterior descarga no Oceano Atlântico, através do canal 2 (Sul) da estrutura de rejeição 
existente (da antiga CTS).  

Após tratamento, os efluentes estarão aptos a cumprir os limites de descarga aplicáveis, 
estabelecidos no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. 

O concentrado salino resultante da dessalinização da água do mar, bem como a água do mar 
usada no circuito aberto de refrigeração, serão descarregados diretamente no mar, através da 
estrutura de rejeição da CTS. 

As águas residuais domésticas produzidas nas instalações sanitárias do estaleiro, durante a fase de 
construção do Projeto, serão encaminhadas para a ETAR da CTS para tratamento, antes da sua 
descarga no mar.  

4.5.2. RESÍDUOS  

Durante a fase de construção serão produzidos resíduos em resultado, principalmente, das 
atividades de limpeza do terreno e movimentação de terras, em pequena escala, incluindo 
escavação para abertura de fundações.  

Não se prevê a necessidade de remover uma grande quantidade de material proveniente de 
escavação, nem de criar locais para deposição desses materiais (escombreiras).  

Os resíduos potencialmente produzidos nessa fase serão resíduos de construção e demolição, 
enquadrados pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, e resíduos equiparados aos 
resíduos urbanos, resíduos de embalagem (plásticos, metais e cartão), entre outros materiais 
típicos de obras de construção civil.  

Já durante a fase de exploração a produção de resíduos no processo será pouco significativa. De 
facto, a reação de formação de hidrogénio por eletrólise da água não produz resíduos. 
Periodicamente haverá necessidade de substituir óleos de equipamentos. Durante o ciclo de vida 
da instalação, haverá também necessidade de substituir membranas da osmose inversa, substituir 
o eletrólito (solução de Hidróxido de Potássio (KOH) diluída a 30% (peso) para o circuito eletrolítico, 
renovada a cada 30.000 horas de operação, num total de cerca de 240 m3), ou mesmo de substituir 
as pilhas (stacks) do eletrolisador, processos em que serão gerados resíduos.  

Quando não for possível prevenir ou minimizar a produção de resíduos, procurar-se-á promover a 
valorização dos resíduos produzidos. 

No EIA serão identificados os resíduos a produzir e o modo de sua gestão ambientalmente 
enquadrada através de operadores licenciados.  
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4.5.3. EMISSÕES PARA O AR  

Durante a fase de construção, é de esperar a emissão de partículas (poeiras) resultantes da 
movimentação de terras, em pequena escala, incluindo escavação para abertura de fundações.  

Os acessos à obra encontram-se pavimentados, o que minimizará a emissão de poeiras em 
resultado da circulação de veículos na zona da obra. Há a registar, no entanto, um aumento das 
emissões de poluentes gerados pelos veículos e maquinaria pesada afetos à obra.  

Já durante a fase de exploração da instalação, a produção de H2 por eletrólise não irá gerar 
emissões de poluentes para o ar; os únicos gases libertados para a atmosfera neste processo serão:  

• Em condições normais, o oxigénio (O2) - gerado no módulo de produção de hidrogénio 
sempre que o eletrolisador estiver em funcionamento, como produto da eletrólise da água. 
O O2 é o segundo maior constituinte do ar ambiente (cerca de 21%), não sendo 
considerado um gás poluente;  

• De forma esporádica, o azoto (N2) - durante as fases de purga do sistema, purga que é feita 
com este gás inerte, e que ocorrerá no primeiro arranque e nas paragens antes e depois da 
manutenção. Salienta-se o facto de o azoto ser o constituinte maioritário do ar ambiente 
(cerca de 78%), não sendo considerado um gás poluente;  

• De forma igualmente esporádica, o hidrogénio, que será purgado para a atmosfera durante 
o arranque, para remover o N2, e quando o H2 estiver fora dos valores especificados. Em 
contacto com o ar ambiente, é combinado com o oxigénio do ar, formando água.  

Estes gases serão libertados para a atmosfera através de um respiro (vent). 

O projeto GREENH2ATLANTIC contribuirá para a redução de emissões de GEE, em linha com as 
estratégias europeia e nacional de descarbonização, em cerca de 87,5 kt por ano de emissões de 
CO2e (das quais 61,1 kt são emissões diretas e 26,4 kt CO2e são emissões de Âmbito 3). 

4.5.4. EMISSÕES DE RUÍDO  

Durante a fase de obra, a movimentação de veículos e a operação de máquinas pesadas deverão 
provocar um aumento dos níveis de ruído na zona circundante durante alguns períodos, em função 
dos trabalhos a decorrer. 

Durante a fase de exploração, a instalação de produção de hidrogénio será constituída pelas 
seguintes fontes principais de ruído: bombas, compressores de ar, respiros de gases para a 
atmosfera, retificadores, transformadores, chillers, sistema AVAC.  

Os respiros de gases deverão ser os sistemas mais ruidosos da instalação.  

Sempre que o eletrolisador estiver em funcionamento, o O2 será gerado e libertado através de 
respiros (O2 vent). Estes respiros serão dotados de silenciador, sendo o nível de pressão sonora a 1 
m de distância inferior a 85 dB(A).  

O respiro de H2/N2 emitirá ruído de forma esporádica, durante o arranque (purga de H2 para 
remover o N2) e quando o H2 estiver fora dos valores especificados.  
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A unidade de produção de hidrogénio, a sala de comando e controlo e o edifício elétrico deverão 
localizar-se dentro de edifícios. No exterior deverão instalar-se o chiller e os transformadores.  

Os sistemas auxiliares, nomeadamente o sistema de captação de água do mar, o sistema de 
cloragem, o sistema de dessalinização e desmineralização, os compressores de ar ficarão 
localizados dentro de edifícios. 

4.6. RISCO DE ACIDENTES, ATENDENDO SOBRETUDO ÀS 
SUBSTÂNCIAS OU TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

Atendendo às quantidades de substâncias perigosas que estarão presentes, e às características de 
perigosidade das mesmas, a instalação de produção de hidrogénio não deverá ficar enquadrada no 
Regime de Prevenção de Acidentes Graves (RPAG).  

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto será efetuada uma análise de risco de 
acidentes com consequências para o ambiente e saúde humana. As recomendações e/ou 
condições que resultem da avaliação de impacte ambiental serão contempladas no Projeto e 
implementadas. 

Estão desde já previstas diversas medidas tendentes a minimizar os riscos de acidente, 
designadamente as que se referem em seguida:  

i. Relativamente ao risco de explosão e/ou incêndio devido a fuga de H2, durante o 
desenvolvimento de engenharia básica (Front-End Engineering Design, FEED) e/ou da 
engenharia de detalhe, serão identificados e avaliados os riscos de segurança e 
identificados problemas operacionais que, mesmo não representando perigo, poderão 
comprometer a capacidade da instalação de atingir os objetivos propostos, e a sua 
produtividade. Assim, serão realizadas as análises HAZID (Hazard Identification), HAZOP 
(Hazard and Operability Analysis) e SIL (Safety integrity level). Os estudos a realizar 
fornecerão recomendações que assumem a forma de sugestões de alterações de Projeto, 
requisitos de verificação e estudos adicionais ou sugestões de procedimentos operacionais 
específicos a serem implementados. 

ii. Serão adotados códigos de construção, especificações de materiais e equipamentos 
apropriados para o manuseamento de H2 (por exemplo, ASME B 31,12, etc.). Os 
equipamentos terão certificação ATEX, conforme definido pelo estudo ATEX a ser 
realizado.  

iii. Será realizado um estudo ATEX observando as disposições do Decreto-Lei n.º 236/2003, de 
30 de setembro, com vista à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores 
suscetíveis de serem expostos a riscos derivados de atmosferas explosivas. As áreas onde 
se possam formar atmosferas explosivas (ATEX) serão classificadas em função da 
frequência e da duração das mesmas, constituindo essa classificação um critério de seleção 
dos equipamentos e dos sistemas que assegurem um nível de proteção adequado. 

O arranjo geral da instalação terá em conta, entre outros critérios, os resultados do estudo 
ATEX a realizar, que definirá as distâncias de segurança entre equipamentos.  
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iv. Os tanques de armazenamento de KOH serão construídos com bacia de retenção com 
capacidade para conter todo o volume de um tanque. Eventuais derrames de KOH que 
pudessem ocorrer ficarão retidos na bacia e serão recolhidos por empresa licenciada para 
envio para destino final adequado. 

v. Será dada formação adequada aos operadores, bem como EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) resistentes ao fogo e a produtos químicos. 

vi. Será efetuado um estudo de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE) do projeto da 
instalação de produção de Hidrogénio, com o objetivo de caraterizar a sua natureza 
relativamente a SCIE tendo em conta as exigências legais quanto às condições exteriores 
comuns, compartimentação, saídas de emergência, vias de evacuação, sistemas de deteção 
e de combate a incêndios. Serão observadas as disposições de SCIE estabelecidas no 

Decreto-Lei n.º 123/2019, que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008, 
estabelecendo o regime jurídico para a segurança contra incêndios em edifícios.  

vii. Será instalado um sistema de deteção e proteção contra incêndios, capaz de providenciar 
alerta antecipado e extinção de incêndio. O sistema será projetado de acordo com os 
regulamentos portugueses e normas internacionais de referência (ou seja, ISO/NFPA). 

viii. Existirá um sistema de ventilação do edifício, para evitar a acumulação anormal de H2 e/ou 
O2, e que sejam alcançadas condições ATEX, bem como para evacuar o calor perdido pelos 
equipamentos dos eletrolisadores.  
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5. PROJETOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES 

Constituem projetos associados ao projeto GH2A, os seguintes: 

• Gasoduto de transporte do H2 para a rede de gasodutos (ponto de injeção na rede) e, 

• Linha(s) de Muito Alta Tensão, cujo(s) corredor(es) e traçado dependem do planeamento 
da rede elétrica que será projetado pela REN para a região, e dos requisitos que esta venha 
a definir para o projeto GH2A, nomeadamente o número de linhas (uma ou duas) e 
potência a instalar, e da localização de uma nova subestação da REN, pelo que não se 
encontram por ora definidos. 

5.1. PROJETO DO GASODUTO. FORNECIMENTO DE HIDROGÉNIO 
AOS UTILIZADORES 

O H2 produzido será transportado por gasoduto dedicado, sendo o projeto do gasoduto um projeto 
associado ao do GH2A, sem o qual o hidrogénio produzido não pode ser transportado para os 
utilizadores finais. 

Parte do traçado do gasoduto de H2 seguirá o trajeto existente da esteira de transporte de carvão 
entre a CTS e o Porto de Sines e o restante traçado seguirá o trajeto do gasoduto existente da REN 
Gasodutos. O gasoduto terá uma extensão total de cerca de 7 km, e um diâmetro máximo de 16’’. 
A figura seguinte apresenta o traçado preliminar do gasoduto. Este é também indicado na Figura 
8.1 que apresenta a área de estudo, que inclui o gasoduto.  

 
Figura 5.1 – Traçado preliminar do pipeline de H2, a amarelo. A azul, o gasoduto existente da REN Gasodutos 
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O troço 1, do local de produção ao Nó 2, inicia-se no eletrolisador e percorre a área da CTS e 
continua ao longo do trajeto do antigo transportador de carvão (fora de serviço). As características 
do troço são: diâmetro de 16", extensão de 3 400 m.  

O gasoduto ligar-se-á à estação de compressão de hidrogénio, que comprime o H2 a 84 barg, para 
ser misturado no gasoduto existente da REN. 

O troço 2, do Nó 2 ao Nó 1, segue ao longo da via existente IP8, junto (paralelo) ao gasoduto 
existente da REN de um lado, e ao longo das linhas elétricas aéreas. As características do troço 2 
são: diâmetro de 10", extensão de 3 700 m. 

A ligação à Refinaria a partir deste nó é da responsabilidade da GALP. As características do troço de 
ligação à refinaria são: diâmetro de 10", extensão de 500 m. A Pressão e Temperatura no ponto de 
entrega serão 23,5 barg @ max. 40°C.  

5.2. LINHA(S) ELÉTRICA(S) (LMAT)  

Para garantir o funcionamento do Projeto e consumo da energia elétrica renovável é necessário 
garantir a ligação do mesmo à rede elétrica nacional de transporte. A ligação à rede elétrica 
nacional de transporte será feita através de uma ou duas linhas de transporte de energia (LMAT-
Linha de Muito Alta Tensão). Estão, atualmente, em discussão com as autoridades competentes e 
com o operador da rede elétrica de transporte (REN) as possíveis alternativas para efetuar esta 
ligação, que estará dependente da subestação à qual as linhas elétricas irão ligar). Por esta razão, 
não é possível apresentar corredor(es) e potencial traçado(s) para a referida Linha. O percurso será, 
em princípio, indicado numa fase posterior no decurso da elaboração do EIA.  

Na situação de não ser possível incluir esta informação no decurso da elaboração do EIA, este 
elemento será alvo de um EIA independente. 
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6. CONFORMIDADE DO PROJETO GH2A E DOS 
PROJETOS ASSOCIADOS COM OS IGT 

Em sede de elaboração do EIA do Projeto do GH2A será realizada, no âmbito do fator Ordenamento 
do Território, a análise e avaliação da conformidade do Projeto GH2A com os Instrumentos de 
Gestão Territorial (IGT), as condicionantes e servidões e restrições de utilidade pública, sendo 
apresentados, em capítulo próprio e através de tabelas síntese, os resultados daquela análise e 
avaliação. 

O mesmo se aplicará a cada um dos projetos associados. 

6.1. O PROJETO GH2A 

Na presente fase de Proposta da Definição do Âmbito (PDA) do EIA, e conforme se evidencia no 
capítulo 3.1 da localização do Projeto GH2A, este implantar-se-á em parcelas integrantes da CTS, 
com utilização de algumas das estruturas existentes, como são as bacias de captação de água do 
mar e do canal 2 (sul) de rejeição de efluente térmico e salino no mar, pelo que serão ocupadas 
áreas e estruturas industriais já existentes.  

De acordo com o Plano de Urbanização da ZILS (PUZILS), a CTS está implantada na Unidade 
Operativa de Planeamento e Gestão C - Unidade de Execução C1, classificada como Solo 
Urbanizado (SU), solo esse que deve ser preferencialmente utilizado por instalações industriais e de 
produção de energia (Figura 3.3 – Localização da Unidade de Execução C1 da ZILS). 

Deste modo, o projeto do GH2A está em conformidade com os IGT.  

No entanto, conforme indicado no capítulo 3.5, toda a área da CTS incluindo as estruturas de 
captação e de rejeição na costa ficaram abrangidas pelo limite norte da ZEC Costa Sudoeste 
(PTCON0012), que é composta por uma área terrestre e por uma área marinha, e que se estende 
até ao Burgau na costa sul algarvia. Este enquadramento será tido em conta no desenvolvimento 
do projeto e do EIA, e na avaliação de impactes do Projeto GH2A, de modo a que a nova atividade 
resulte ambientalmente enquadrada, naturalmente tendo em conta a própria finalidade de reforço 
da implantação de novas atividades económicas na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), 
nomeadamente indústria da energia do hidrogénio, neste importante polo industrial e portuário do 
país.  
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6.2. O PROJETO DO GASODUTO DE HIDROGÉNIO 

Também o projeto associado do gasoduto, que fará o transporte do hidrogénio produzido desde a 
área do GH2A até ao ponto de injeção na RNTG (cerca de 70%) e até à área de tancagem na 
refinaria de Sines (cerca de 30%) facilmente se enquadrará nos IGT, atendendo a que o seu 
desenvolvimento à saída da área da CTS se realizará, para noroeste, ao longo do corredor da esteira 
de carvão da CTS e, depois da rotunda da N120-1 com o IP8 e a A26-1, por um alinhamento 
paralelo ao IP8, de modo a ir de encontro à rede de gasodutos da REN Gasodutos que se 
desenvolve também de modo paralelo ao IP8 à saída do Terminal de GNL (da REN Atlântico). Após 
o ponto de injeção de hidrogénio (cerca de 70%) na Rede Nacional de Transporte de Gás Natural 
(RNTG), o gasoduto de hidrogénio prossegue até à Refinaria de Sines onde o hidrogénio será 
localmente armazenado e utilizado (cerca de 30%).  

Deste modo, não é expectável que da implementação do projeto associado do gasoduto decorram 
impactes significativos no uso do solo e ordenamento do território. Os troços do gasoduto até ao 
corredor da esteira de carvão ficarão ainda dentro de área da antiga Central Termoelétrica de 
Sines.  

6.3. O PROJETO DA(S) LMAT  

No presente, atendendo a que não existe ainda a definição de corredores para implantação da(s) 
Linha(s) de Muito Alta Tensão (LMAT), não é possível a identificação da conformidade geral do 
projeto com os IGT.  
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7. IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES SIGNIFICATIVAS 

7.1. PRINCIPAIS AÇÕES ASSOCIADAS ÀS FASES DE CONSTRUÇÃO E 
DE EXPLORAÇÃO COM POTENCIAIS IMPACTES SIGNIFICATIVOS 

7.1.1. O PROJETO GH2A 

Relativamente à fase de construção do Projeto GREENH2ATLANTIC (GH2A) pode considerar-se que: 

• sendo os estaleiros de obra montados no interior da área da antiga CTS,  

• decorrendo a construção do projeto GH2A no interior da CTS, sem terraplenagens dignas 
de menção,  

• não estando previstas intervenções na costa, apenas a dragagem inicial de areias no 
interior da bacia de captação da CTS, de modo a garantir que a mesma apresenta a sua 
capacidade útil para a captação (operação a integrar na manutenção anual da bacia na fase 
de exploração),  

• estando os recetores mais próximos, Bairro da Provença, a sul da CTS, a cerca de 1 000 m 
da área de intervenção, 

• apenas existindo o transporte de material e equipamentos para a construção do GH2A, 

não há ações da fase de construção que possam gerar impactes significativos.  

A dragagem inicial do interior da bacia de captação da CTS será alvo de um projeto de dragagem, o 
qual será desenvolvido a par do projeto do GH2A, em observância dos requisitos constantes da 
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, que regula o Decreto-Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de 
maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos. Os resultados da caracterização 
dos dragados serão integrados no EIA, com a identificação dos potenciais locais de deposição dos 
dragados, em função da sua qualidade físico-química, assim como do modo de gestão proposto no 
referido projeto. De acordo com informação disponibilizada, os sedimentos dragados nos últimos 
anos de operação da CTS foram classificados como sedimentos limpos. A integração da dragagem 
inicial da bacia de captação no procedimento de AIA do projeto GH2A, essencial para este poder 
operar, permite obter a respetiva autorização da APA/ARH Alentejo e o parecer vinculativo do ICNF 
(pelo facto da área da bacia de captação estra integrada na ZEC Costa Sudoeste) no âmbito do 
procedimento de AIA do Projeto GH2A e do seu Título Único Ambiental.  

É de evidenciar que, a par do Projeto GH2A, desenvolve-se o projeto de desativação da CTS, o qual 
disponibilizará informação para ser avaliada no EIA do projeto GH2A, nomeadamente no fator 
Solos, que terá em conta a qualidade dos solos das parcelas desativadas e que serão utilizadas para 
a implantação do projeto GH2A. Será também avaliada a informação disponibilizada a nível da 
qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, embora neste caso, tratando-se de um meio 
dinâmico, a qualidade identificada não tenha apenas a ver com a área da CTS e a atividade que aí 
teve lugar, mas também com as atividades na envolvente - por vezes até alargada tendo em conta 
o sentido do escoamento subterrâneo e das atividades a montante -, e com a proximidade ao mar, 
assim como as características do respetivo ano hidrológico.  
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Naturalmente, os impactes da fase de construção serão analisados e avaliados para todos os 
fatores, com proposta de medidas, embora as ações daquela fase não se possam considerar com 
potenciais impactes significativos.  

Na fase de exploração, pode considerar-se a ação de rejeição de efluente térmico e salino 
(resultante da refrigeração, e outra parte da dessalinização de parte da água captada) como a ação 
com potencial impacte na qualidade da água do mar e nas comunidades aquáticas (marinhas) na 
área de influência da pluma da descarga no canal 2 (sul). A par desta descarga, considera-se 
também como ação geradora de potenciais impactes significativos, agora cumulativos, a descarga 
térmica que terá lugar no canal 1 (norte) da estrutura de rejeição da CTS existente na costa, e que 
terá origem na nova atividade que se implantará na parcela de terreno a norte da CTS.  

Haverá também a considerar, na fase de exploração, como ação com potenciais impactes 
significativos, sobretudo nas comunidades aquáticas, a captação de água para o processo e a 
refrigeração e que será bombeada na bacia de captação da CTS, também existente na costa. Como 
referido acima, considera-se que a manutenção da capacidade operacional da bacia de captação da 
CTS requer a remoção dos sedimentos acumulados ao longo do tempo, seja numa base anual ou 
com intervalo superior de tempo, realizando-se a gestão ambientalmente enquadrada desses 
dragados.  

De facto, o Projeto GH2A prevê, na fase de exploração, a tomada de água na zona costeira para o 
funcionamento do circuito de refrigeração do eletrolisador e a sua posterior rejeição aquando da 
purga do referido circuito, a eliminação do concentrado salino resultante da dessalinização da água 
do mar e, eventualmente, das águas residuais industriais após tratamento na ITEL e na ETAR 
existentes, através do Canal 2 – Sul, ações que poderão acarretar alguns impactes potencialmente 
significativos (térmicos e químicos) sobre a qualidade da água e nas comunidades aquáticas 
adjacentes.  

Deste modo, a análise dos potenciais impactes significativos resultantes destas ações será realizada 
com recurso a modelação da dispersão daquela descarga de água no mar e de uma análise do 
respetivo impacte na qualidade do meio marinho na envolvente, e nas respetivas comunidades 
marinhas. Para estas será realizada uma campanha de amostragem e caracterização, acompanhada 
da amostragem e caracterização da qualidade da água do mar. 

Por outro lado, a construção/exploração do projeto GH2A será, em si, uma ação com impactes 
significativos: 

i) A nível Socioeconómico, nomeadamente a nível da estruturação do futuro Setor da Energia 
a nível nacional, e que justifica o Projeto e a prioridade do mesmo, mormente no contexto 
da atual da crise energética gerada pela guerra na Ucrânia.  

Na componente socioeconómica, os potenciais impactes mais significativos com incidência 
na população e condições sociais e económicas estarão associados às ações inerentes à 
fase de construção, estimada em 24 meses (durante 2024 e 2025).  

No entanto, dado que o projeto GH2A localizar-se-á em terreno ocupado pela antiga CTS, 
em fase de desativação, em terrenos que fazem parte da Zona Industrial e Logística de 
Sines (ZILS), a afetação de população e de atividades será potencialmente reduzida, 
considerando o atual uso e ocupação da área de implantação do mesmo. 
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Ainda assim, o projeto GH2A terá efeitos (impactes) na população e nas condições sociais e 
económicas, que poderão ser positivos ou negativos, consoante a vertente em análise e as 
próprias características do projeto em avaliação. Estes efeitos podem ser potenciados, 
quando se trata de impactes positivos, ou atenuados e/ou evitados, no caso de impactes 
negativos. Para tal, o projeto será implementado de forma responsável e objeto de 
acompanhamento desde a sua génese até à sua plena implementação e exploração.  

ii) A nível das Alterações Climáticas, alinhando-se pelas estratégias definidas a nível nacional e 
europeu, quer a nível da componente de Mitigação das emissões de GEE, quer a nível da 
componente de Adaptação às Alterações Climáticas.  

É ainda de evidenciar que a análise do projeto na fase de exploração será ainda relevante para a 
Análise de Risco Ambiental.  

7.1.2. PROJETO ASSOCIADO DO GASODUTO DE HIDROGÉNIO 

No projeto do gasoduto de hidrogénio, com a sua implantação em zona industrial (ZILS) e no 
alinhamento de corredores de estruturas anteriormente existentes (esteira de carvão da CTS) e de 
vias de comunicação (como o IP8) levam a considerar que não há ações específicas que se 
configurem como geradoras de potenciais impactes significativos. 

Neste contexto, a Análise de Risco do projeto na fase de exploração surge como o elemento que se 
configurará como o mais significativo.  

É, no entanto, de evidenciar que o EIA fará, para o projeto do gasoduto, a análise e avaliação de 
todos os fatores, com exceção dos relacionados com o meio marinho e que apenas dizem respeito 
ao projeto GH2A.  

No âmbito do EIA do projeto GH2A e do(s) projeto(s) associado(s), os aspetos inerentes às áreas a 
cada um dos projetos e respetivas áreas de estudo, assim como os respetivos impactes e medidas 
de minimização, serão devidamente individualizados no âmbito de subcapítulos do projeto em 
causa, em cada um dos fatores analisados/avaliados no EIA e com expressão diferenciadora a nível 
dos referidos projetos.  

7.1.3. PROJETO ASSOCIADO DA(S) LMAT 

No projeto da(s) Linha(s) de Muito Alta Tensão (LMAT), a apresentar para efeitos de licenciamento 
e do procedimento de AIA, em fase de Projeto de Execução, porque essencial para a alimentação 
elétrica do projeto GH2A (cujo procedimento de AIA decorrerá em fase de Projeto de Execução 
como acima identificado), considera-se que as principais ações geradoras de impacte são as 
seguintes: 

- No estudo preliminar de Grandes Condicionantes para seleção de corredor e de traçado 
ambientalmente enquadrados, que se constituirá como primeira etapa do EIA da(s) LMAT em fase 
de Projeto de Execução serão desenvolvidos os seguintes trabalhos e análises:  
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• definição de corredores para a(s) LMAT, tendo por base a análise prévia de grandes 
condicionantes, que permitirá minimizar os impactes negativos mais significativos através 
da seleção do corredor que se evidencia como ‘não inferior’ no contexto de uma avaliação 
multicritério - a nível, da ocupação do território e população, de condicionantes potenciais, 
da flora e habitats, da avifauna e dos quirópteros, do ambiente sonoro, do património 
cultural e da paisagem. Deste modo, selecionando-se o corredor que permite considerar o 
melhor traçado;  

• análise preliminar dos locais de implantação dos apoios de Linha, para sua avaliação, dado 
que é através da respetiva implantação que se conseguem também minimizar potenciais 
impactes negativos significativos na implantação do traçado. 

- No EIA em fase de Projeto de Execução:  

• a verificação dos locais de implantação dos apoios de Linha e do alinhamento dos cabos, 
para verificação dos impactes e das medidas de minimização de impactes preconizadas e a 
pormenorizar, assim como dos programas de monitorização aplicáveis.  

No que diz respeito às principais ações de implantação da(s) LMAT com potenciais impactes 
significativos podem considerar-se: 

• Fase de construção: abertura dos caboucos para a instalação dos apoios de Linha, abertura 
de acessos para a instalação dos apoios e a abertura da faixa de servidão da linha elétrica; 

• Fase de exploração: operação da(s) LMAT e manutenção da(s) faixa(s) de servidão da(s) 
linha(s) elétrica(s). 

Conforme indicado no capítulo 1.2.3.2, é de evidenciar que uma Linha Muito Alta Tensão (LMAT) é 
um projeto que é, em si mesmo, sujeito a procedimento de AIA no âmbito do seu licenciamento. O 
projeto fica abrangido pelo regime jurídico de AIA, nomeadamente pelo ponto 19 do Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro na sua redação atual, quando a extensão da Linha é 
igual ou superior a 15 km, e fica abrangido pela alínea b) do ponto 3 do Anexo II daquele diploma, 
no caso geral para extensões iguais ou superiores a 10 km, e, no caso de ‘áreas sensíveis’ – como é 
o caso, considerando que a subestação de partida da(s) LMAT, na área do projeto GH2A na antiga 
CTS, é abrangida pela delimitação norte da ZEC Costa Sudoeste –, é independente da extensão da 
Linha e enquadra-se quando existem subestações com Linhas ≥ 110 kV em áreas sensíveis. 

No presente caso, o interesse de incluir a análise/avaliação de impactes do projeto associado da(s) 
LMAT no EIA do Projeto GH2A é o interesse em ter um calendário ajustado para a implementação 
deste projeto associado, cumprindo com os requisitos ambientais que permitem o enquadramento 
ambiental da Linha no âmbito do seu licenciamento.  

No âmbito do EIA do projeto GH2A e do(s) projeto(s) associado(s), os aspetos inerentes às áreas a 
cada um dos projetos e respetivas áreas de estudo, assim como os respetivos impactes e medidas 
de minimização, serão devidamente individualizados no âmbito de subcapítulos do projeto em 
causa, em cada um dos fatores analisados/avaliados no EIA e com expressão diferenciadora a nível 
dos referidos projetos.  
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Contudo, como estão atualmente em discussão com as autoridades competentes e com o operador 
da rede elétrica de transporte (REN) as possíveis alternativas para efetuar esta ligação, que estará 
dependente da subestação à qual as linhas elétricas irão ligar, não é ainda possível apresentar 
corredor(es) e potencial traçado(s) para a referida Linha. O percurso será, em princípio, indicado 
numa fase posterior. Na situação de não ser possível incluir esta informação no decurso da 
elaboração do EIA do projeto GH2A, a(s) LMAT será(ão) alvo de um EIA independente.  

7.2. POTENCIAIS IMPACTES SIGNIFICATIVOS, INCLUINDO OS 
CUMULATIVOS 

7.2.1. PROJETO GH2A 

Na sequência da identificação das ações associadas às fases de construção e de exploração do 
projeto GH2A com potenciais impactes significativos, consideram-se os seguintes potenciais 
impactes significativos, incluindo os cumulativos, para os fatores Recursos Hídricos Superficiais, 
Comunidades Aquáticas, Socioeconomia e Alterações Climáticas e para a Análise de Risco 
Ambiental:  

- Recursos Hídricos Superficiais: o impacte da descarga no mar de um efluente térmico e salino, 
resultante da refrigeração do processo e da dessalinização de parte da água do mar 
captada. Esta descarga ocorrerá no canal 2 (sul) da estrutura de rejeição da CTS. 

O impacte desta descarga será principalmente na qualidade da água do mar e 
comunidades aquáticas, existindo um efeito cumulativo com a descarga do circuito de 
refrigeração da atividade que se implantará no terreno a norte da CTS e que se sabe 
utilizará o canal 1 (norte) da estrutura de rejeição existente para a essa descarga.  

Existe ainda a considerar o potencial impacte cumulativo da ampliação do Porto de Sines, 
através das 3ª e 4ª fases de expansão do Terminal XXI (em construção) e da implantação do 
Terminal Vasco da Gama, considerando-se na modelação da dispersão da pluma da 
descarga, a existência futura das novas estruturas e quebra-mar de proteção previstos 
naquelas fases de expansão portuária.  

Embora com uma expressão menor em termos de impacte, será analisada a manutenção da 
capacidade operacional da bacia de captação da CTS, através da dragagem dos sedimentos 
acumulados, numa base anual ou superior, e a gestão ambientalmente enquadrada 
daqueles dragados, conforme previsto na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, que 
regula o Decreto-Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio, que estabelece o regime da utilização 
dos recursos hídricos. 

- Sistemas Ecológicos: no que diz respeito à componente marinha, considera-se que os potenciais 
impactes significativos nas comunidades aquáticas são os que podem resultar da descarga 
de um efluente térmico e salino no mar, durante a fase de exploração.  
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Por esta razão as comunidades marinhas merecerão um cuidado particular na abordagem 
metodológica proposta, que inclui amostragem do Fitoplâcton, Macroalgas, 
Macroinvertebrados bentónicos e Ictiofauna, a par da amostragem e caracterização físico-
química da água do mar no que respeita aos parâmetros de suporte das comunidades 
aquáticas, assim como outros parâmetros de qualidade, nomeadamente, temperatura, 
transparência (disco de Secchi), salinidade, percentagem de saturação (%) e concentração 
(mg l-1) em oxigénio dissolvido, nitrato+nitrito, amónia e fosfato.  

- Componente Socioeconómica: quanto aos impactes analisáveis no âmbito deste fator, na fase de 
construção são esperados impactes positivos e impactes negativos. Os impactes positivos 
serão, muito em parte, motivados pela geração de emprego associada à obra, bem como 
aos insumos, sob a forma de aquisição de bens e serviços para a obra, com repercussões na 
dinamização de atividades económicas, cujo âmbito espacial deverá projetar-se do nível 
local ao nacional.  

A presença de trabalhadores da obra, das diferentes categorias socioprofissionais, terá 
potenciais efeitos positivos nas diferentes dinâmicas económicas (comércio, restauração e 
alojamento), embora estes impactes sejam de carácter temporário e a sua significância 
esteja associada ao volume total de emprego gerado e ao número de colaboradores 
deslocados.  

Os impactes negativos vão estar associados às tarefas construtivas em si mesmo, ainda que 
algumas das ações mais geradoras de impactes negativos, nomeadamente trabalhos de 
terraplenagem e nivelamento geral, sejam pouco expressivos, uma vez que o local previsto 
para as novas instalações é quase plano, ainda que o nível do local tenha de ser moldado 
para acomodar as novas instalações permanentes. 

Conforme referido anteriormente, uma parte significativa dos impactes negativos 
associados às diferentes ações construtivas estarão confinados ao atual perímetro da CTS, 
estando os restantes principais impactes negativos associados à movimentação de viaturas 
pesadas e de equipamentos nas vias rodoviárias que servem a área de estudo.  

No caso das estruturas de captação de água do mar e de rejeição existentes na costa e a 
reutilizar, a intervenção será ao nível da reabilitação interna dos edifícios da tomada de 
água (da cloragem e da bombagem) e instalação de equipamentos, estando previsto usar 
uma pequena área exterior como estaleiro de apoio, não se prevendo, desta forma, ações 
impactantes nesta área da antiga CTS.  

Durante a fase de obra, os principais impactes negativos de maior incidência nas 
populações estarão associados à movimentação de veículos e à operação de máquinas 
pesadas, sob a forma de aumento dos níveis de ruído e de emissões gasosas na zona 
circundante durante alguns períodos, em função dos trabalhos a decorrer, que serão 
analisadas em capítulos específicos.  

No âmbito desta componente, tal como na fase de construção, na fase de exploração 
ocorrem impactes positivos e impactes negativos.  

Os principais impactes positivos do projeto, resultam da sua razão de ser, dos quais se 
destacam: 
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• a produção de hidrogénio (H2) Verde; 

• o seu potencial papel na descarbonização dos vários setores de difícil redução das 
emissões de gases com efeito de estufa (GEE); 

• o aproveitamento de recursos energéticos endógenos nacionais (solar e eólica); 

• a promoção da independência energética, pela redução das importações de fontes 
de energia primária. 

Por outro lado, o Projeto vai permitir a Conversão do sítio da antiga CTS, a carvão, num hub 
de H2 verde inovador, aplicando princípios de circularidade na reutilização de 
infraestruturas e sistemas existentes da Central de Sines, a criação de postos de trabalho 
diretos e indiretos. 

Adicionalmente, prevê-se a criação de emprego de longa duração, qualificado, para 
operação e manutenção da unidade de produção e distribuição de H2, que poderá integrar 
mão-de-obra local e contribuir para o reforço das iniciativas de qualificação 
socioprofissional previstas e/ou em curso nos municípios de Sines e de Santiago do Cacém.  

Será também provável a contratação de empresas locais para serviços de manutenção, 
segurança, limpeza, bem como a aquisição de materiais e consumíveis. Embora, com muito 
menor magnitude do que na fase de construção, é também expectável a presença 
temporária, mas regular, de técnicos e consultores externos, com repercussões positivas na 
economia local (comércio, alojamento, restauração). 

- Alterações Climáticas: no âmbito da componente de mitigação das alterações climáticas, o 
projeto GH2A contribuirá para a redução de emissões de GEE, em linha com as estratégias 
europeia e nacional de descarbonização, em cerca de 87,5 kt por ano de emissões de CO2e 
(das quais 61,1 kt são emissões diretas e 26,4 kt CO2e são emissões de Âmbito 3.  

A nível da componente adaptação às alterações climáticas e tendo em conta os objetivos 
principais do projeto GH2A (ver capítulo 4.1), prevêem-se impactes positivos significativos 
no que respeita ao alinhamento e contributo para as políticas nacionais e locais relativas às 
alterações climáticas. 

Os impactes potenciais que as alterações nos padrões climáticos regionais/locais poderão 
ter sobre a própria infraestrutura e a sua capacidade de fornecer os serviços que ela 
propõe poderão variar de pouco a significativos consoante os riscos climáticos identificados 
e sua significância no âmbito do projeto.  

No que respeita ao agravamento das alterações climáticas, não se preveem potenciais 
impactes significativos tendo em conta a tipologia e os vários aspetos do projeto como a 
alimentação do eletrolisador por energia elétrica da rede a partir de produção renovável ou 
por ligação direta a fontes de energia renovável, utilização da água do mar para produção 
do hidrogénio e reutilização das infraestruturas e sistemas existentes da CTS. Contudo, é de 
referir que uma vez que o projeto GH2A capta água do mar para o seu processo e 
refrigeração e rejeita água com temperatura mais elevada e um componente salino no mar, 
serão também tidos em conta os estudos e impactes (incluindo cumulativos) identificados 
no fator Recursos Hídricos Superficiais para suporte na avaliação de impactes no domínio 
das alterações climáticas, caso aplicável.  
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- Análise de Risco Ambiental: no que respeita à análise de risco avaliar-se-á as questões associadas 
à localização do projeto GH2A e projetos associados (como o gasoduto de H2), bem como às 
características intrínsecas do mesmo, analisando-se a presença e manuseamento do KOH e 
de outras substâncias a utilizar no processo, de modo a reduzir os riscos associados e que 
será necessário gerir adequadamente.  

Evidencia-se que nas instalações do projeto GH2A não será realizado qualquer 
armazenamento de hidrogénio, sendo cerca de 70% do hidrogénio produzido injetado na 
RNTG e cerca de 30% armazenado e utilizado na refinaria de Sines.  

Por outro lado, há a considerar o gás que se encontra contido no gasoduto, cujo traçado 
contornará, por nascente, as parcelas do GH2A, alinhando-se de seguida no interior do 
limite norte da CTS, para depois seguir pela esteira do tapete de carvão.  

Assim, a análise de riscos ambientais a realizar terá em conta a localização do Projeto e as 
suas características particulares, e terá como objetivo identificar os perigos naturais e 
tecnológicos associados e as consequências ambientais que poderão decorrer, em caso de 
ocorrência de acidente.  

Será dado um especial enfâse aos riscos tecnológicos com origem no projeto, de forma a 
identificar claramente, no EIA, quais as propriedades associadas ao hidrogénio que podem 
determinar riscos, quais os riscos efetivamente existentes (quer ao nível da produção, quer 
ao nível do transporte), quais as medidas adotadas no projeto para minimizar a ocorrência 
desses riscos e quais as consequências para o ambiente (no local onde se pretende 
implantá-lo) que poderão advir da eventual ocorrência de acidente. 

De referir que o hidrogénio é já hoje amplamente produzido e utilizado na indústria, 
nomeadamente na síntese de amónia e na refinaria de petróleo. 

7.2.2. PROJETO ASSOCIADO DO GASODUTO DE HIDROGÉNIO 

Na sequência da identificação das ações associadas às fases de construção e de exploração do 
gasoduto de hidrogénio que possam ser indutoras de impactes significativos nos fatores biofísicos e 
socioeconómicos que serão analisados no EIA, considera-se mais relevante a Análise de Risco 
Ambiental deste projeto associado do Projeto GH2A.  

7.2.3. PROJETO ASSOCIADO DA(S) LMAT 

Na sequência do exposto no capítulo 7.1.3 considera-se que os principais impactes que podem ser 
gerados nas fases de construção e de exploração da(s) Linha(s) de Muito Alta Tensão, projeto 
associado do projeto GH2A, são dependentes do estudo de corredores e em particular de traçados 
em que seja já possível identificar de modo preliminar a potencial localização dos apoios de Linha, e 
estarão associados aos fatores ou subfatores, uso do solo e ordenamento do território; 
componente socioeconómica (território e populações); flora e habitats e fauna: avifauna (em 
particular sobre as rapinas) e quirópteros; património cultural; paisagem; e saúde humana, como 
fator integrador da qualidade ambiental.  
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No entanto, atendendo a que é provável que a(s) LMAT saiam para sul – em função da localização 
da subestação da REN – e que a(s) Linha(s) atravessará(ão) ‘área sensível’ (dado que a área da CTS é 
‘área sensível’), considera-se que o maior ou menor impacte potencial da(s) LMAT, nomeadamente 
nos habitats de interesse comunitário e/ou espécies RELAPE eventualmente presentes, depende da 
localização dos apoios de Linha. 

No que se refere à fase de exploração das LMAT, prevê-se a ocorrência de impactes negativos para 
a fauna, inerentes à instalação desta(s) infraestrutura(s), mas também da presença de outras LMAT 
na sua envolvente (e.g. LMAT Sines-Ourique, a 150kV; Sines-Portimão, a 150kV e 400kV). Os 
impactes preconizados referem-se à ocorrência de um eventual efeito barreira e/ou exclusão, bem 
como à mortalidade de aves por colisão.  

7.3. FATORES AMBIENTAIS RELEVANTES, TENDO EM CONTA OS 
IMPACTES IDENTIFICADOS 

7.3.1. PROJETO GH2A 

A prévia definição do âmbito do EIA, ou seja, dos fatores ambientais relevantes, tendo em conta os 
principais impactes potenciais constitui sempre um aspeto relevante no contexto da avaliação de 
impacte ambiental (AIA) de projetos, na medida em que permite identificar, em função: 

a) Da tipologia de projeto e do seu funcionamento, 
b) Das características gerais da respetiva área de implantação, 

a importância maior ou menor dos fatores ambientais em avaliação e, consequentemente, dos 
respetivos impactes potenciais, ou seja, a significância maior ou menor dos impactes ambientais 
analisados/avaliados e realizar a sua hierarquização.  

Importa evidenciar que a definição do âmbito de um EIA se faz, necessariamente, no seu início, 
pelo que podem existir aspetos não previamente identificados e que venham a revelar-se como de 
maior importância (significância) com o desenvolvimento dos trabalhos.  

O projeto do GH2A constitui uma atividade industrial do setor da energia, com a produção de H2 
Verde a partir da eletrólise da água. A água utilizada para suporte do processo de eletrólise é água 
do mar que é dessalinizada e desionizada para o efeito, sendo também o circuito primário de 
refrigeração do processo um circuito aberto com água do mar que é utilizada para o arrefecimento, 
por permuta de calor, do circuito secundário fechado de refrigeração.  

A água do mar para o processo e a refrigeração é captada na bacia de captação existente na costa, 
sendo rejeitada, após a utilização no processo, no canal 2 (sul) da estrutura de rejeição também 
existente na costa, ambas da antiga CTS.  

Por outro lado, a implantação do Projeto GH2A far-se-á no interior da área da CTS, que possui o 
processo de desativação em curso, sendo que, numa ótica de circularidade serão utilizadas pelo 
novo projeto do GH2A diversas estruturas existentes.  
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Apesar de ser a área da CTS e suas estruturas de captação e rejeição na costa uma área de uma 
unidade industrial existente desde a década de 80 do século XX, a mesma foi incluída pela 
delimitação norte da ZEC Costa Vicentina (PTCON0012), resultando do facto a inclusão da área da 
CTS na ZEC Costa Sudoeste, nas respetivas áreas marinha e terrestre.  

Tendo em conta o projeto em causa e o acima exposto, foi considerado o seguinte âmbito para o 
Estudo de Impacte Ambiental, seguindo-se na exposição seguinte, a ordem pela qual cada fator 
será apresentado no EIA, independentemente da sua importância ou significância: 

i) Clima, fator com reduzida significância, essencialmente de enquadramento e suporte à 
avaliação de impactes na Qualidade do Ar.  

ii) Alterações Climáticas, fator de contexto/de enquadramento do(s) projeto(s) nas 
estratégias e medidas definidas para a componente mitigação dos gases com efeito de 
estufa (redução da emissão de GEE) e componente de adaptação, a nível das estratégias 
de adaptação às alterações climáticas definidas a nível municipal e a nível regional, é 
considerado como de elevada significância na medida em que o projeto GH2A contribui 
para a estruturação do futuro setor energético a nível nacional e em linha com as 
prioridades definidas a nível nacional e também a nível internacional.  

iii) Geologia e Geomorfologia, fator de reduzida significância, atendendo a que se trata de 
um projeto localizado em parcelas no interior da área da CTS, sem terraplenagens dignas 
de menção, não estando também previstas intervenções ao nível do fator nas áreas das 
estruturas de captação e de rejeição já existentes na costa.  

iv) Recursos Hídricos Subterrâneos, fator ambiental de reduzida significância para a área de 
implantação da CTS, dado o carácter urbano da área em que o mesmo se implanta. 
Contudo, a implantação de uma nova atividade industrial numa parcela de uma antiga 
atividade industrial requer sempre a avaliação da qualidade das águas subterrâneas. Por 
esta razão, será avaliada a informação que resultar disponível no âmbito do projeto de 
desativação da CTS, em curso, relativamente à qualidade da água subterrânea. É, no 
entanto, de evidenciar que, ao contrário dos solos, as águas subterrâneas são um meio 
dinâmico, influenciado pelo conjunto de atividades humanas (industriais e não industriais) 
existentes numa envolvente alargada. 

v) Recursos Hídricos Superficiais possui alguma significância, tendo em conta que o projeto 
GH2A capta água do mar para o seu processo e refrigeração e rejeita água com 
temperatura mais elevada e um componente salino no mar, através do canal 2 (sul) da 
estrutura de rejeição da CTS, cujo estudo deve ser realizado com recurso a modelo de 
dispersão, seja para a captação e rejeição próprias do projeto GH2A, seja para os 
impactes cumulativos com outros projetos, como é a captação e rejeição da nova 
atividade que se implantará na parcela de terreno a norte da CTS e que terá uma rejeição 
pelo canal 1 (norte) da estrutura de rejeição da CTS. Para os impactes cumulativos ter-se-
á igualmente em conta a presença de estruturas e quebra-mar da ampliação do Porto de 
Sines, através das 3ª e 4ª fases da expansão do Terminal XXI (já com a construção em 
curso) e da implantação do Terminal Vasco da Gama. A necessidade de dragagem do 
interior da bacia de captação da CTS para manutenção da sua capacidade operacional, a 
realizar na base anual ou período superior durante a fase de exploração, será enquadrada 
pelo disposto na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, no que respeita à gestão de 
dragados. 
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vi) Solos, fator ambiental de reduzida significância para a área de implantação da CTS, dado 
o carácter urbano da área em que o mesmo se implanta. Contudo, a implantação de uma 
nova atividade industrial numa parcela de uma antiga atividade industrial requer sempre 
a avaliação do estado de qualidade dos solos em presença. Por esta razão, será avaliada a 
informação que resultar disponível no âmbito do projeto de desativação da CTS, em 
curso, relativamente à qualidade dos solos e potencial contaminação nas parcelas a serem 
ocupadas pelo Projeto GH2A.  

vii) Uso do Solo e Ordenamento do Território, fatores de reduzida significância, dado o 
projeto GH2A e o projeto associado do gasoduto se implantarem em zona industrial (da 
ZILS), utilizando, para a respetiva implantação, áreas e estruturas já existentes, como é o 
caso das estruturas de captação e de rejeição da CTS já existentes na costa, além de 
outras estruturas na área da CTS. O projeto associado do gasoduto por sua vez alinhando-
se, após saída da área da CTS, pela esteira de carvão da CTS e depois pelo IP8 até à 
refinaria de Sines.  

viii) Sistemas Ecológicos, considerado como fator de elevada significância para as 
comunidades aquáticas, pelas razões expostas para o fator Recursos Hídricos Superficiais: 
tendo em conta que o projeto GH2A capta água do mar para o seu processo e 
refrigeração e rejeita água com temperatura mais elevada e um componente salino no 
mar, através do canal 2 (sul) da estrutura de rejeição da CTS, cujo estudo deve ser 
realizado com recurso a modelos de dispersão, seja para a captação e rejeição próprias do 
projeto GH2A, seja para os impactes cumulativos com outros projetos, como é a captação 
e rejeição da nova atividade que se implantará na parcela de terreno a norte da CTS e que 
terá uma rejeição pelo canal 1 (norte) da estrutura de rejeição da CTS. Na componente 
terrestre, os impactes potenciais serão de menor significância, pelas razões expostas para 
o Uso do Solo e Ordenamento do Território.  

ix) Qualidade do Ar, fator ambiental de reduzida significância, dado que se trata de um 
projeto sem emissões na fase de exploração, conforme explicado no capítulo 4.5.3, sem 
terraplenagens dignas de menção na fase de construção, e consequente redução do 
tráfego de pesados na fase de construção.  

x) Ambiente Sonoro (Ruído) - fator ambiental de alguma significância, pelo facto de se 
desconhecer, nesta fase, a potência sonora dos equipamentos. Os recetores mais 
próximos encontram-se a distâncias iguais ou superiores a 1 000 metros.  

xi) Paisagem, considerado um fator de reduzida significância para o Projeto GH2A e para o 
projeto associado do gasoduto, atendendo às respetivas áreas de implantação e suas 
características.  

xii) Socioeconomia, é considerado um fator de elevada significância porque, além da 
importância do fator a um nível mais macro, e que justifica o projeto, a avaliação de 
impacte ambiental do projeto a nível local visa salvaguardar as populações residentes e 
utentes da envolvente, enquanto partes interessadas do Projeto.  

xiii) Património Cultural, é considerado um fator de alguma significância, sendo de evidenciar 
que o Projeto do GH2A será totalmente implantado em parcelas da antiga CTS, assim 
como o gasoduto associado, com alinhamento pela esteira de carvão da CTS, seguindo 
depois pelo alinhamento do IP8 até à refinaria de Sines.  
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A área de estudo do projeto tem sido objeto de pesquisas arqueológicas desde os anos 70 
do século XX, por iniciativa do Projeto Industrial de Sines, com a criação de um Gabinete 
de Trabalhos de Arqueologia no Gabinete da Área de Sines (Carlos Tavares da Silva e 
Joaquina Soares, Pré-História da Área de Sines – trabalhos arqueológicos de 1972-1977, 
Gabinete da Área de Sines, Lisboa, 1981), com resultados científicos inovadores.  

Essas pesquisas têm continuado até ao presente no âmbito da minimização de impactes 
de diversos projetos industriais e portuários, tendo revelado uma densidade significativa 
de sítios, documentados em sucessivos escavações arqueológicas, com relevo para os que 
se situam nas proximidades do projeto, nomeadamente Brejo Redondo 1 (CNS 23280, 
habitat, Neolítico); Brejo Redondo 2 (CNS 23281, habitat, Neolítico Antigo); Cerro do 
Banheiro (CNS 4665, povoado, Neolítico Final); Palmeirinha (CNS 23279, habitat, Neolítico 
Médio, Idade do Bronze); Pego da Vaca 1 (CNS 25371, vestígios de superfície, Pré-
História); Provença (CNS 3330, necrópole, Idade do Bronze); Quitéria (CNS 3426, 
necrópole, Idade do Bronze); São Torpes (CNS 12552, sepultura, Neolítico Final, cruzeiro, 
séc. XVIII); Vale Marim 1 (CNS 149, estação de ar livre, Mesolítico); Vale Marim 2 (CNS 
21774, mancha de ocupação, Mesolítico e Neolítico Antigo); Vale Pincel 1 (CNS 3326, 
habitat, Neolítico Antigo); Vale Pincel 2 (CNS 12848, habitat, Neolítico Final).  

Estes sítios, embora estejam assinalados com pontos na base de dados pública 
(Endovélico, no Portal do Arqueólogo), por deficiência de representação, têm, com 
exceção do sítio de São Torpes, áreas significativas, devendo esses pontos serem 
considerados termos de referência, por defeito, nomeadamente para o projeto associado 
da(s) LMAT. 

Fora das áreas já afetadas pelas infraestruturas existentes, industriais, rodoviárias e 
outras, podem ocorrer impactes diretos negativos sobre alguns dos sítios acima indicados 
ou sobre outros que não tenham sido ainda reconhecidos. Esses impactes também 
poderão ser mais significativos na fase de construção comparativamente com as fases de 
exploração e desativação. 

xiv) Saúde Humana, considerado um fator com reduzida significância, pela reduzida 
densidade de ocupação humana habitacional na envolvente, merecendo sempre uma 
atenção cuidada deste fator. Os recetores mais próximos encontram-se a distâncias iguais 
ou superiores a 1 000 metros.  

A Análise de Risco Ambiental identificará e avaliará os riscos ambientais do Projeto em avaliação.  

7.3.2. PROJETO ASSOCIADO DO GASODUTO DE HIDROGÉNIO 

A importância relativa dos fatores ambientais para o projeto associado do Gasoduto acaba por ser 
indissociável do Projeto GH2A, desconsiderando a componente marinha que é não aplicável.  

7.3.3. PROJETO ASSOCIADO DA(S) LMAT 

A instalação de uma ou dias linhas de transporte de energia (LMAT-Linha de Muito Alta Tensão) 
está dependente da localização de uma nova subestação da REN Elétrica. Por esta razão, não é 
possível apresentar corredor(es) para a(s) referida(s) Linha(s). 
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No entanto, e embora na avaliação dos impactes ambientais da(s) LMAT se analisem todos os 
fatores que integram os EIA, consideram-se os seguintes os fatores os de maior significância para 
uma LMAT que tenha como ponto de saída uma subestação na área da CTS que se encontra 
assinalada na Figura 3.4 sobre fotografia aérea: 

• Uso do Solo e Ordenamento do Território; 

• Componente socioeconómica (território e populações); 

• Flora e Habitats e Fauna, com relevância para a componente de vertebrados voadores 
(Avifauna, em particular rapinas, e, Quirópteros); 

• Património Cultural; 

• Paisagem; 

• Saúde Humana, como fator integrador da qualidade ambiental.  

As metodologias serão ajustadas, tendo em conta os Guias metodológicos já publicados para a 
análise de grandes condicionantes e o desenvolvimento subsequente do Estudo de Impacte 
Ambiental do corredor/traçado da LMAT.  

7.4. ASPETOS QUE POSSAM CONSTITUIR CONDICIONANTES AO 
PROJETO 

7.4.1. PROJETO GH2A  

À luz do exposto, não se identificam aspetos que se possam constituir condicionantes ao Projeto 
GREENH2ATLANTIC (GH2A).  

O projeto GH2A será implementado numa área urbana já artificializada, uma vez que o mesmo será 
desenvolvido em terreno atualmente ocupado pela antiga CTS, localizado na Zona Industrial e 
Logística de Sines (ZILS). Na envolvente imediata não são identificadas povoações, nem recetores 
sensíveis isolados a menos de 1 000 metros.  

A nível da ocupação sazonal da envolvente, destaca-se a proximidade à Praia de São Torpes, e 
respetivo acesso pela estrada nacional N120-1 e estrada municipal M 1109, com uma forte 
ocupação no período de verão por banhistas em geral e, também, ao longo do restante período do 
ano por praticantes de desportos náuticos, incluindo escolas de Surf e atividades afins. 

7.4.2. PROJETO ASSOCIADO DO GASODUTO DE HIDROGÉNIO 

Pelo exposto, não se identificam aspetos que se possam constituir como condicionantes ao Projeto 
associado do Gasoduto de hidrogénio.  

7.4.3. PROJETO ASSOCIADO DA(S) LMAT 

No presente, atendendo a que não existe ainda a definição de corredores para implantação da(s) 
Linha(s) de Muito Alta Tensão, não é possível identificar aspetos que se possam constituir como 
condicionantes ao Projeto.  
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Contudo, sendo provável a saída da(s) LMAT para sul, em função da subestação da REN a que 
ligará(ão), considera-se ser relevante referenciar a existência de áreas sensíveis para as aves a sul e 
sudeste do Projeto do GH2A. De salientar ainda a existência de abrigos de morcegos conhecidos, 
com importância nacional, regional e/ou local, a sul do Projeto em análise. Assim, estes aspetos 
serão alvo de uma análise e avaliação cuidadas no âmbito do estudo a desenvolver.  

7.5. POPULAÇÕES E GRUPOS SOCIAIS POTENCIALMENTE AFETADOS 
OU INTERESSADOS PELO PROJETO  

7.5.1. PROJETO GH2A  

O projeto, pelas suas características e objetivos, tem importância para um amplo conjunto de 
pessoas, grupos empresariais ou entidades que beneficiam da sua funcionalidade, ou por ele são 
afetados na fase de construção e/ou exploração, bem como para entidades gestoras dos recursos 
naturais e do meio hídrico, nomeadamente:  

• Administração do Porto de Sines; 

• Populações locais, nomeadamente as mais próximas da área de implantação do projeto, 
em particular, Bairro Novo da Provença;  

• GYPFOR – Gessos Laminados, S.A., e Mossines – Cimentos de Sines S.A.  

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo – CCDR Alentejo;  

• Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral – CIMAL; 

• Município de Sines e freguesia de Sines; 

• Município de Santiago do Cacém e freguesia de Santo André;  

• aicep Global Parques, empresa do Setor Empresarial do Estado responsável pela gestão do 
parque empresarial ZILS (Zona Industrial e Logística de Sines); 

• Águas de Santo André, Grupo Águas de Portugal, entidade gestora responsável pelo 
Sistema de Santo André, que assegura o abastecimento de água às populações e a recolha 
e tratamento de águas residuais das áreas abrangidas, bem como satisfazendo as 
necessidades das indústrias localizadas na ZILS, relativamente a água potável, água 
industrial, água residual e resíduos industriais; 

• IP, Infraestruturas de Portugal; 

• Serviços de Segurança, Autoridade Nacional de Proteção Civil e Bombeiros; 

• REN, Redes Energéticas Nacionais; 

• EGEO, entidade gestora das esteiras e oleodutos das ZILS  

• Entidades gestoras das infraestruturas que, eventualmente, venham a ser 
temporariamente afetadas. 

7.5.2. PROJETO ASSOCIADO DO GASODUTO DE HIDROGÉNIO 

Para o projeto do gasoduto de hidrogénio, e sendo este um projeto associado do projeto GH2A, as 
populações e grupos sociais potencialmente afetados ou interessados pelo projeto são os mesmos 
que se encontram identificados no capítulo anterior para o projeto GH2A.  
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7.5.3. PROJETO ASSOCIADO DA(S) LMAT 

Para o projeto da(s) LMAT, cujo corredor e traçado estão dependentes da localização de nova 
subestação da REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. as populações e grupos sociais potencialmente 
afetados ou interessados pelo projeto são os seguintes:  

• Populações locais, nomeadamente as mais próximas da área de implantação do projeto, 
em particular, Bairro Novo da Provença;  

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo – CCDR Alentejo;  

• Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral – CIMAL; 

• Municípios e freguesias atravessados pela nova Linha Elétrica;   

• Município de Santiago do Cacém e freguesia de Santo André;  

• aicep Global Parques, empresa do Setor Empresarial do Estado responsável pela gestão do 
parque empresarial ZILS (Zona Industrial e Logística de Sines); 

• IP, Infraestruturas de Portugal; 

• Serviços de Segurança, Autoridade Nacional de Proteção Civil e Bombeiros; 

• Entidades gestoras das infraestruturas que, eventualmente, venham a ser 
temporariamente afetadas. 
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8. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ESTUDO DE 
IMPACTE AMBIENTAL  

8.1. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA 
SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA (SITUAÇÃO ATUAL E SUA EVOLUÇÃO 
SEM PROJETO) 

8.1.1. OBJETIVOS E ÂMBITO DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 
REFERÊNCIA 

A Caracterização do Estado Atual do Ambiente estabelece, como o nome indica, a situação da 
qualidade ambiental da área que acolhe o projeto e sua envolvente e área de influência, variável 
conforme os fatores analisados/avaliados. Estabelece assim o quadro de referência (ou Situação de 
Referência) para a avaliação dos impactes do projeto. 

Em termos teóricos, a Situação de Referência seria, na ausência da implementação do Projeto, a 
evolução do estado de qualidade ambiental sem o projeto, ao longo do tempo. 

Dada a impossibilidade real de conhecer a qualidade ambiental da área, no futuro, na ausência do 
projeto, as equipas técnicas dos estudos de impacte ambiental acabam por considerar como o seu 
referencial para a avaliação dos impactes do projeto, a qualidade ambiental atual, que conseguem 
conhecer e caracterizar com o necessário pormenor à avaliação de impactes nas diversas valências. 

Um hipotético sentido de evolução da qualidade ambiental sem o Projeto apenas é considerado, 
em capítulo próprio do EIA, para uma reflexão sobre o possível estado de qualidade ambiental 
futura, tendo em vista obter uma sensibilidade para o enquadramento da avaliação ambiental 
realizada, ou seja, se os impactes poderão estar sobre ou subavaliados.  

8.1.2. ENTIDADES A CONTACTAR  

Sendo a Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do EIA a primeira fase do procedimento de AIA, e 
integrando esta fase uma consulta a entidades externas pela Autoridade de AIA, assim como uma 
consulta pública, pode considerar-se realizada a consulta às entidades para efeitos de estabilização 
do âmbito do EIA, aprovada que foi a PDA.  

No entanto, ainda assim é relevante a consulta às entidades para obtenção de informação que 
essas entidades possam deter e que é importante para o EIA, nomeadamente para a caracterização 
da situação de referência a efetuar bem como para a identificação de eventuais condicionantes 
e/ou impactes. 

Assim, tendo em conta a localização do projeto e do gasoduto de H2 a ele associado, apresenta-se 
de seguida a lista de entidades sugerida: 

• Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A (APS, S.A.);  

• Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – ARH do Alentejo 

• Águas de Santo André, S.A (AdSA) do Grupo Águas de Portugal; 
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• aicep Global Parques (empresa do Setor Empresarial do Estado responsável pela gestão do 
parque empresarial ZILS (Zona Industrial e Logística de Sines); 

• ARS – Administração Regional de Saúde do Alentejo IP; 

• Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), nomeadamente para o projeto associado 
da(s) LMAT; 

• Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM); 

• Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC);  

• Câmara Municipal de Sines (Município de Sines); 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo – CCDR Alentejo;  

• Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral – CIMAL; 

• Direção Geral do Território (DGT); 

• Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), no caso do projeto 
associado da(s) LMAT; 

• Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG); 

• Direção Geral do Património Cultural (DGPC); 

• Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN); 

• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo); 

• Direção Regional de Cultura do Alentejo; 

• EGEO, entidade gestora das esteiras e oleodutos das ZILS; 

• E-REDES 

• GALP Energia, SGPS, S.A. 

• IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação (entidade licenciadora);  

• Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT); 

• Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF); 

• Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.; 

• Junta de Freguesia de Sines; 

• Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG) 

• REN-Redes Energéticas Nacionais; 

• Serviço Municipal de Proteção Civil de Sines; 

• Turismo de Portugal. 

Outras podem revelar-se importantes no desenvolvimento dos trabalhos, sendo a listagem final das 
entidades contactadas, da informação obtida e do modo como pôde ser refletida no Projeto e no 
EIA, devidamente referenciada no EIA.  

8.1.3. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E ESCALAS DE TRABALHO 

O local de implantação do Projeto deve ser entendido como a área diretamente 
afetada/intervencionada pela construção do projeto e a sua envolvente próxima corresponde a 
uma área de maior abrangência, variável consoante o fator ambiental em análise, e considerada 
como sendo a área até onde se pode fazer sentir a influência do Projeto no fator e que importa ter 
em conta na caracterização da envolvente. 
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Tendo em conta o Projeto do GH2A em avaliação, que o EIA acompanhará uma fase equivalente a 
projeto de execução para efeitos de procedimento de AIA, e que o Projeto se implantará em parte 
da área da antiga CTS, foi considerado, para efeitos da definição da área de estudo, uma área que 
resulta de um buffer de 100 m em torno de um polígono majorante contendo as possíveis áreas de 
implantação e de estaleiro e de ITEL. A dimensão da área ‘Estaleiro e ITEL’ depende da instalação 
de uma ou duas LMAT. O(s) corredor(es) e traçado desta(s) LMAT depende(m) da localização de 
uma nova subestação a ser definida pela REN – Rede Elétrica Nacional, S.A..  

Em caso de instalação de uma segunda LMAT, será necessário considerar um aumento da área da 
instalação de produção de hidrogénio (a construir) para oeste, para instalar os painéis de muito alta 
tensão para a ligação da segunda linha, conforme se apresenta já no polígono delimitado a lilás na 
Figura 8.1.  

Na área vedada das estruturas da bacia de captação de água do mar e de rejeição da CTS, apenas 
estão previstas, no âmbito do Projeto GH2A, intervenções nos edifícios de cloragem e da 
bombagem, junto à tomada de água, com instalação de duas pequenas áreas de estaleiro de apoio 
local. Ainda assim, foi considerado um buffer de 100 m em torno daquela área vedada para 
delimitação da área de estudo.  

Considerando aquelas duas áreas de estudo, obtinha-se uma área de estudo com um pequeno 
hiato entre as referidas áreas, pelo que se optou pela cobertura desse hiato, considerando um 
contínuo entre as áreas de estudo do projeto GH2A até à costa.  

Para o projeto do gasoduto de hidrogénio será também utilizado um buffer de 100m em torno do 
traçado previsto, para um corredor com uma largura de 200 m. Também com as exceções que 
podem ser assinaladas. O buffer pode ser superior para os fatores em que tal permita uma melhor 
leitura da envolvente, ou para fatores em que tal possa resultar de requisitos metodológicos 
específicos. 

No caso do(s) projeto(s) das(s) LMAT, a área de estudo será constituída por um corredor de 400 m 
de largura, ou seja, considerando um buffer de 200 m em torno do(s) traçado(s) proposto(s).  

Para a componente aquática (marinha) do Projeto GH2A, e para além das infraestruturas de 
captação e rejeição, será considerada ‘área de estudo’ toda a área de influência da pluma de 
dispersão da descarga no mar, conforme definida pela modelação da dispersão da pluma no mar 
para o cenário majorante em termos de área de influência, com ênfase no cenário de dispersão 
mais desfavorável. Este cenário será tido em conta na avaliação dos impactes potenciais sobre as 
comunidades aquáticas.  

Naturalmente, a definição da área de estudo varia também de acordo com a especificidade de 
alguns fatores, assim como a respetiva escala ou unidade de análise, como é o caso dos Recursos 
Hídricos, da Paisagem, da Socioeconomia, entre outros.  
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Figura 8.1 – Delimitação da área de estudo com buffer de 100m em torno da área da CTS onde se fará a implantação do 
projeto GH2A e infraestruturas de captação e rejeição da CTS, e delimitação do corredor de 200m (buffer de 100m para 
cada lado do traçado) para o projeto associado do gasoduto de hidrogénio, sobre extrato da carta militar. A área de 
estudo marinha será, para além das infraestruturas de captação/rejeição, toda a área de influência da pluma de 
dispersão da descarga no mar, conforme definida pela modelação da dispersão da pluma no mar para o cenário 
majorante em termos de área de influência, com ênfase no cenário de dispersão mais desfavorável. 
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De uma forma geral, para todos os fatores ambientais é efetuado um enquadramento geral e 
regional, sendo depois definida uma área de estudo mais restrita, variável consoante a 
componente em análise. Assim, e para os vários fatores ambientais analisados a área de estudo 
considerada é a seguinte:  

• Clima e Alterações Climáticas – caracterização e enquadramento geral, sendo as 
Alterações Climáticas analisadas segundo as vertentes da Mitigação (das emissões de GEE) 
e de Adaptação às Alterações Climáticas. A nível da Adaptação serão analisadas as 
estratégias definidas a nível supramunicipal - Comunidade Intermunicipal do Alentejo 
Litoral (CIMAL), que abrange os municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, 
Sines e Odemira - e a nível municipal (município de Sines, mas também o município de 
Santiago do Cacém pela proximidade). 

• Geomorfologia, Geologia e Geotecnia – enquadramento regional, municipal e área de 
estudo, com base na informação disponível no Estudos Geológicos e Geotécnicos que 
existam para a área da antiga CTS e dos que possam ser realizados no âmbito da 
desativação da CTS que se encontra em curso e da entrega de parte dos terrenos e algumas 
infraestruturas para o projeto GH2A. 

• Recursos Hídricos Subterrâneos – enquadramento regional, na vasta extensão da massa de 
água subterrânea denominada “Sines”, e, na Região Hidrográfica 6 (RH6), a qual integra as 
bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira, assim como as bacias hidrográficas das ribeiras 
adjacentes nas costas alentejana e algarvia. A nível local, recorrer-se-á aos estudos 
hidrogeológicos realizados para a área da CTS que estiverem disponíveis, quer os mais 
antigos, quer os que ficarem disponíveis no âmbito do projeto de desativação da CTS, que 
decorre simultaneamente.  

• Recursos Hídricos Superficiais – enquadramento na Região Hidrográfica 6 (RH6), a qual 
integra as bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira, assim como as bacias hidrográficas das 
ribeiras adjacentes nas costas alentejana e algarvia, e verificação in loco das linhas de água 
na envolvente que se encontram identificadas na carta militar.  

A dispersão da pluma da água descarregada no mar será estudada através de modelação.  

• Solos - caracterização local da área de estudo, com recurso à informação disponível, 
enquadramento da ocupação histórica das parcelas ocupadas pelo Projeto. Estando 
disponível, será utilizada a informação obtida localmente para as áreas do Projeto GH2A, 
no âmbito do projeto de desativação da CTS, em curso.  

• Sistemas Ecológicos – enquadramento regional e caracterização local, atendendo a que o 
projeto se enquadra em áreas designadas integrantes da antiga CTS e que o projeto 
associado do gasoduto se inscreve na totalidade em áreas/esteiras de infraestruturas 
industriais (nomeadamente o corredor da esteira de carvão da área portuária para a CTS), 
assim como a alinhamento de vias de comunicação rodoviária.  
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Embora a área da CTS tenha sido incluída no limite norte da ZEC Costa do Sudoeste 
(delimitada ao abrigo da Diretiva Habitats), o projeto GH2A apenas ocupa áreas industriais 
e de infraestruturas industriais. A área mais noroeste da ZEC também abrange uma 
componente marinha, delimitada sobre as infraestruturas, já existentes, de captação e de 
rejeição da CTS. A sul destas infraestruturas e da área da CTS, e abrangendo uma 
significativa área marinha do Porto de Sines, para além da área terrestre, surge o limite 
norte do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV). Ambas as 
áreas ZEC e PNSACV se desenvolvem para sul ao longo das áreas litorais alentejana e 
algarvia, sensivelmente até ao Burgau, na costa sul do Algarve.  

Pelo facto de o Projeto GH2A possuir uma captação de água do mar (na infraestrutura da 
CTS na costa) e de rejeição de efluente no mar (no canal sul da infraestrutura de rejeição da 
CTS), haverá também um especial cuidado na análise e avaliação desta componente.  

Deste modo, o estudo dos sistemas ecológicos, nas componentes terrestre e marinha, será 
suportado por uma componente de estudo local mais desenvolvida, com recurso a 
trabalhos de campo em ambas as componentes.  

• Uso do Solo e Ordenamento do Território - caracterização local do Uso do Solo na área de 
estudo definida para o projeto; enquadramento regional e sobretudo municipal para o 
Ordenamento do Território.  

• Paisagem - área de estudo do fator Paisagem será definida como um buffer de 3 km em 
redor de todas as estruturas - permanentes ou temporárias - que compõem o projeto em 
análise. Considera-se, a priori, que esta distância é superior à distância máxima após a qual 
a observação dos elementos de projeto já não será feita com clareza, pelo que já não se 
farão sentir impactes cénicos significativos; e à distância máxima a que estes elementos 
poderão influir no funcionamento dos elementos que determinam o carácter da paisagem 
em presença. 

• Qualidade do Ar: a nível da envolvente local da implantação do projeto GH2A, através da 
análise das concentrações de poluentes medidos, nos últimos 5 anos de dados disponíveis 
e validados (2016-2020), nas estações da rede nacional de medição da qualidade do ar14, 
nomeadamente estações de Monte Velho, Santiago do Cacém, Monte Chãos e Sonega. E a 
nível das condições meteorológicas locais, através da análise da Normal Climatológica (NC), 
representativa do local em estudo. 

• Ambiente Sonoro -- enquadramento municipal e análise local. 

• Socioeconomia - enquadramento regional, municipal e ao nível das freguesias e secções 
estatísticas de Sines e de Santiago do Cacém, devido à maior área de influência deste fator 
a nível da população; a área de estudo sendo a definida para a equipa, como indicada. 

• Património Cultural - enquadramento municipal e local. Como área de estudo (AE) do fator 
considera-se o conjunto territorial formado pela área de incidência (AI) ou de implantação 
direta e indireta do Projeto e por uma zona de enquadramento (ZE).  

• Saúde Humana - caracterização a nível do município e freguesia de Sines, tendo por base 
valores de referência nacionais e regionais. Análise da população exposta, tendo em conta 
os resultados das análises dos outros fatores.  

 
 

14 Informação disponível no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente: https://qualar1.apambiente.pt/qualar/index.php?page=6. 

https://qualar1.apambiente.pt/qualar/index.php?page=6
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As bases cartográficas de trabalho que serão adotadas correspondem às escalas 1:25 000, 1:10 000, 
1:1 000 ou 1:500 que venham a ser disponibilizadas pelos projetistas.  

8.1.4. METODOLOGIA PARA A RECOLHA E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO  

A recolha e tratamento de informação será realizada a diversos níveis, diretamente pela 
coordenação do EIA e pelos diferentes especialistas da equipa do EIA, para além da informação de 
Projeto e sobre a área de estudo fornecida pelo Proponente/equipa Projetista.  

A análise/avaliação de impactes de um novo projeto sobre uma determinada área de implantação e 
sua envolvente requer diversos níveis de recolha e tratamento da informação, em fases sucessivas 
que dão corpo, elas próprias, à avaliação de impactes objeto do EIA:  

a) Visita da equipa com o Proponente à área de implantação do projeto; 
b) Preparação de bases cartográficas de implantação do projeto e da área de estudo sobre 

extrato da carta militar portuguesa e sobre fotografia aérea, a escalas adequadas para 
suporte do trabalho de gabinete e de campo; 

c) Consulta e recolha de informação bibliográfica e de bases de dados específicas/temáticas, 
sobre a área de estudo e envolvente, sendo esta pesquisa usualmente realizada, nos 
diferentes temas pelos elementos da equipa técnica afetos aos diferentes fatores em 
análise/avaliação. A bibliografia em causa e as bases de dados estão disponíveis em 
diferentes suportes, sendo o suporte digital o atualmente predominante; 

d) Consulta às entidades, para obtenção de informação complementar à obtida em c) e 
disponibilização da mesma à equipa; 

e) Trabalhos de campo a nível dos diversos fatores alvo de análise/avaliação no EIA, através 
das metodologias próprias e que estão identificadas ao longo do presente documento; 
quando aplicável, análises laboratoriais;  

f) Análise e tratamento da informação obtida, a nível de cada especialidade envolvida, e de 
acordo com as técnicas e metodologias próprias, confrontando-se a informação recolhida 
em campo, com a informação obtida através dos passos c) e d).  

É de evidenciar que os dados obtidos através de campanhas de campo discretas e pontuais 
devem ser analisados no contexto da sua recolha, ou seja, com valor indicativo, na medida 
que representam sempre uma ‘fotografia’ na dinâmica dos sistemas em análise e dos 
equilíbrios sucessivos que a caracterizam;  

g) Análise da informação disponível no âmbito do projeto de desativação da CTS e que se 
evidencie relevante para o EIA;  

h) Caracterização da área de estudo e do projeto em termos qualitativos e quantitativos no 
aplicável, para cada um dos fatores analisados no EIA; 

i) Disponibilização cruzada de informação para os domínios de análise relacionados ou que 
se encontram ‘a jusante’; 

j) Caracterização da Situação Atual, que se constituirá como a Situação de Referência para a 
avaliação de impactes; 
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k) Consideração de uma evolução possível da Situação de Referência na ausência do Projeto 
e que, para efeitos do procedimento de AIA se constituirá como Alternativa Zero. Na 
verdade, a cenarização das dinâmicas de evolução da Situação Atual sem o projeto é um 
exercício complexo e moroso, que envolve meios significativos e resulta, como o nome 
indica, na definição de cenários diferentes assentes em diferentes pressupostos e 
dinâmicas, e possuindo cada cenário características diferenciadoras próprias. No âmbito 
dos EIA este trabalho de cenarização complexa e morosa não é possível, pelo que cada 
especialidade (fator) do EIA realiza um conjunto de considerações acerca do sentido de 
evolução possível da qualidade ambiental do seu fator na ausência da implementação do 
projeto. A finalidade deste exercício é percecionar se a avaliação dos impactes com base na 
Caracterização da Situação Atual/Situação de Referência efetiva da avaliação dos impactes, 
poderá estar sub ou sobreavaliada.  

No caso, estando em causa áreas e infraestruturas da antiga CTS, a evolução da Situação 
Atual sem o projeto do GH2A seria a ocupação da área por outra atividade. No entanto, 
sendo a produção de Hidrogénio um projeto prioritário no contexto nacional e europeu, e 
prevendo o Plano de Urbanização da ZILS, na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 
onde a CTS se insere, que esse solo seja preferencialmente utilizado por instalações 
industriais e de produção de energia, é de admitir que, através da dinâmica de evolução da 
atividade industrial na ZILS outra atividade com efeitos similares se poderá localizar no 
mesmo local.  

A nível das infraestruturas portuárias, é de considerar, no cenário de evolução da situação 
de referência sem o projeto, a potencial implementação do Terminal Vasco da Gama (TVG), 
que será, também, um cenário estudado a nível dos impactes cumulativos do projeto.   

As metodologias para recolha e tratamento da informação em cada fator de análise, segue os 
procedimentos e requisitos próprios de cada disciplina envolvida, as quais são expostas 
seguidamente, para cada fator.  

8.1.5. METODOLOGIAS ESPECÍFICAS PARA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 
REFERÊNCIA EM CADA FATOR 

8.1.5.1. CLIMA  

A nível do Clima proceder-se-á à caracterização da área de estudo abrangida pelo projeto ao nível 
de: 

• Condições meteorológicas locais (valores médios e fenómenos extremos – dados 
históricos); 

• Avaliação das projeções climáticas para a zona em estudo. 

A caracterização efetuada será representativa da área de estudo do projeto GH2A e do projeto 
associado do gasoduto de hidrogénio, sendo a área geográfica dos dados de base ajustada em 
função do alargamento da área de estudo para a inclusão do projeto associado da(s) LMAT.  
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8.1.5.2. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

8.1.5.2.1. COMPONENTE DE MITIGAÇÃO 

A caracterização da estimativa das emissões de GEE, ao nível da situação de referência, terá em 
consideração a: 

• Inventariação das principais fontes emissoras existentes na zona de implementação do 
projeto. A inventariação a efetuar abrangerá GEE e terá por base o Inventário Nacional 
disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA)15. 

Ao nível da avaliação da evolução da situação de referência sem a implementação do projeto, será 
efetuada uma breve caracterização da tendência evolutiva das fontes emissoras no local de 
implementação do projeto, com impacte nas emissões de GEE. 

8.1.5.2.2. COMPONENTE DE ADAPTAÇÃO  

Para a caracterização da situação de referência a nível da componente de adaptação às Alterações 
Climáticas, e à semelhança de todos os fatores ambientais de uma forma geral, é primeiramente 
efetuada uma caracterização e enquadramento geral e regional ou intermunicipal. Neste âmbito, 
serão analisadas as estratégias, programas de ação e planos de adaptação às alterações climáticas 
existentes a nível nacional e regional/intermunicipal, enquadrando o projeto GH2A. Destacam-se as 
seguintes orientações estratégicas a analisar: 

• Lei de Bases do Clima, Lei nº 98/2021, de 31 de dezembro 

• Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), Resolução do Conselho de Ministros n.º 
53/2020, de 10 de julho 

• Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), aprovada pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho e prorrogada até 2025 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 julho 

• Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto 

• Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Alentejo Litoral (PIAAC-AL) 

O PIAAC-AL é desenvolvido pela IrRADIARE, em coordenação com a CIMAL (Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral) e os municípios do Alentejo Litoral e considera 9 setores 
prioritários: biodiversidade e paisagem; energia e resíduos; zonas costeiras e recursos marinhos; 
agricultura, pecuária e florestas; turismo e outros setores económicos; recursos hídricos; 
infraestruturas e transportes; ordenamento do território; e saúde e segurança de pessoas e bens. A 
data prevista de conclusão do projeto “Alentejo Litoral: Preparar hoje o futuro!”, candidatado pela 
CIMAL ao aviso de abertura de concurso POSEUR-08-2020-04 e que termina com a elaboração do 
referido PIAAC-AL é junho de 2022, pelo que caso se encontre formalizada a sua conclusão o 
respetivo Plano será solicitado à CIMAL para consulta no âmbito da elaboração do EIA do projeto 
GH2A. 

 
 

15 Espacial de Emissões Nacionais (2015, 2017 e 2019) – Emissões totais por concelho em 2019. Elaborado pela Agência 
Portuguesa do Ambiente. 
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Outros documentos de referência a serem consultados serão: 

• Plano Estratégico Alentejo Litoral 2030 

• Plano Nacional do Hidrogénio, Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2020, de 14 de 
agosto 

De seguida, será efetuada uma caracterização representativa da área de estudo do projeto, cujo 
detalhe depende da informação de caracterização a nível local existente e disponível, 
nomeadamente Planos Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas, bem como 
documentação de suporte existente relativa a diagnóstico territorial a nível local, no domínio do 
clima e alterações climáticas.  

Constata-se que à data o Plano Municipal de Combate e Adaptação às Alterações Climáticas - Sines 
está por iniciar, sendo uma das ações a realizar descrita no instrumento “Município de Sines – 
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2022/2026” (enquadrado na Grande Opção do Plano “V. 
Sustentabilidade Ambiental e Urbana”), aprovado em dezembro de 2021, em sessão de Assembleia 
Municipal. Deste modo, será tida em conta a informação regional existente relativamente a esta 
temática. 

Destacam-se também os seguintes exemplos de planos de referência a serem analisados: 

• Plano Municipal de Emergência (PME) – Sines, em vigor 

• Plano Diretor Municipal de Sines (PDM de Sines), em vigor 

• Programa da Orla Costeira Espichel-Odeceixe (POC-EO)  

Serão também tidas em conta todas as informações relevantes e recomendações relacionadas com 
este fator ambiental que advierem do processo de consulta às entidades.   

Por último serão também identificados os potenciais riscos climáticos (atuais e futuros) relevantes 
na área de estudo do projeto com base nos instrumentos analisados e através de consulta a 
plataformas de visualização como por exemplo:  

o Visualizador de cenários de inundação costeira devido à subida do nível médio do mar 
(parte do trabalho desenvolvido pela equipa de investigação do IDL/FCUL (Antunes C., 
Rocha C. e Catita C. (2017). Cartografia de Inundação e Vulnerabilidade Costeira. In: 
www.snmportugal.pt)); 

o Visualizador SNIAmb da Agência Portuguesa do Ambiente - ‘Cartografia de Áreas 
Inundáveis de Riscos de Inundações’ (2º Ciclo de planeamento) (Diretiva 60/CE/2007 – 
DAGRI); 

o Visualizador SNIAmb da Agência Portuguesa do Ambiente – ‘POC – Cabo Espichel – 
Odeceixe’. 

8.1.5.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A caracterização geológica assentará na consulta de cartografia geológica a diferentes escalas, 
nomeadamente a folha 7 da Carta Geológica de Portugal à escala 1:200 000, do LNEG, onde se 
obterá informação relativa à plataforma continental e, a folha 42-C da Carta Geológica de Portugal 
à escala 1:50 000, do LNEG, onde se obterá informação relativa à parte emersa do território (Figura 
8.2).  

http://www.snmportugal.pt)/
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Figura 8.2 – Enquadramento geológico do Projeto GH2A e do projeto associado do gasoduto de hidrogénio 

Para o enquadramento geológico/geotécnico de âmbito mais local, analisar-se-ão relatórios de 
sondagens executadas na área da CTS e a distância inferior a 3 km das áreas de estudo do projeto 
GH2A e gasoduto de hidrogénio associado. Uma abordagem similar, desde que as fontes de 
informação potencialmente existentes sejam identificadas, será adotada para o(s) projeto(s) da(s) 
LMAT.  
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O trabalho de gabinete, assente em pesquisa bibliográfica, será complementado com observação 
de campo, com o objetivo de refinar/validar a informação consultada, assim como identificar 
eventuais áreas de instabilidade geotécnica. A campanha de campo assentará num varrimento da 
área de estudo e, no estabelecimento de “estações” consideradas representativas da realidade 
geológica local.  

No que respeita aos aspetos da neotectónica e sismicidade da região será considerada e analisada 
informação proveniente:  

• Da Carta Neotectónica de Portugal à escala 1:1 000 000; 

• Do mapa de isossistas de intensidade máxima do Atlas do Ambiente; 

• Das bases de dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e dos Serviços 
Geológicos dos Estados Unidos da América (USGS); 

• Do Anexo Nacional do Eurocódigo 8 (zonamento sísmico).  

O património geológico será identificado e caracterizado com base em informação constante quer 
no inventário nacional do património geológico no âmbito do projeto de investigação 
“Identificação, caracterização e conservação do património geológico: uma estratégia de 
geoconservação para Portugal”, quer no geoPortal do Laboratório Nacional de Energia e Geologia 
(LNEG). 

A identificação de recursos geológicos assentará no cruzamento de três fontes de informação 
complementares. A saber: 

• Notícia explicativa da folha 42-C (Santiago do Cacém) da Carta Geológica de Portugal, à 
escala 1:50 000; 

• Bases de dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG); 

• Base de dados do Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses 
(SIORMINP) do LNEG. 

8.1.5.4. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS OU HIDROGEOLOGIA 

Em termos hidrogeológicos, as áreas de estudo sobrepõem-se à massa de água subterrânea “Zona 
Sul Portuguesa da Bacia do Sado” (Figura 8.3). A norte encontra-se a massa de água subterrânea 
denominada “Sines – Zona Sul”. 

A caracterização (quantitativa e da qualidade das águas subterrâneas) da massa de água 
subterrânea “Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado” assentará na consulta dos relatórios do Plano 
de Gestão da Região Hidrográfica 6 – Sado e Mira (1ª, 2ª e 3ª fases de planeamento). 
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Figura 8.3 – Enquadramento hidrogeológico, com as áreas de estudo do Projeto GH2A, a que se adicionam o gasoduto 
de hidrogénio ao longo da esteira de carvão da antiga CTS e os corredores das LMAT que vierem a ser definidos após a 
definição, pela REN, da subestação onde será realizada a ligação.  
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Para o estudo da evolução da piezometria considerar-se-ão os dados disponíveis para o ponto de 
água subterrânea referenciado como 526/72 da rede de monitorização da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA). 

Para o enquadramento hidrogeológico de âmbito local será efetuado levantamento de campo e 
será solicitada informação à ARH-Alentejo. 

Confirmar-se-á a existência ou não de perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas 
destinadas ao abastecimento público através da consulta ao SNIAMB/APA, reforçada e atualizada 
com a informação proveniente da ARH-Alentejo. 

Em termos de águas minerais naturais (destinadas a engarrafamento ou a termalismo) e de águas 
de nascente (destinadas a engarrafamento) destaca-se a sua ausência em todo o distrito de Setúbal 
(fonte: DGEG). 

Para a caracterização de âmbito regional da situação de referência em termos de qualidade das 
águas subterrâneas consultar-se-ão os Planos de Gestão da Região Hidrográfica do Sado (PGRH6) 
(1ª, 2ª e 3ª fases de planeamento) e, dados de base do Sistema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos (SNIRH). 

O refinamento da caracterização da qualidade da água subterrânea na proximidade das áreas de 
estudo assentará na consulta de boletins analíticos de campanhas de amostragem de águas 
subterrâneas realizadas recentemente no piezómetro 526/72 (também denominado de S2), 
disponibilizado no Relatório de Monitorização Ambiental Anual de 2019 da Zona Industrial e 
Logística de Sines.  

Por outro lado, no âmbito da Licença Ambiental nº 300/2009 (e respetivos aditamentos) da CTS, 
será submetido à APA, para aprovação, um Plano de Desativação da antiga Central (PD), que 
incluirá uma proposta de plano de amostragem dos solos e águas subterrâneas. Se a avaliação do 
estado de contaminação dos solos e águas subterrâneas mostrar existir contaminação, está 
previsto no PD que a fase de requalificação ambiental (que se seguirá ao 
desmantelamento/demolição) incluirá a remediação dos solos contaminados. A construção do 
GH2A só se iniciará após a aprovação pela APA do relatório de conclusão do PD (para as áreas a 
afetar ao GH2A). Embora a desativação da CTS e o licenciamento do projeto GH2A sejam processos 
diferenciados, até porque os promotores são distintos, a EDP Produção facultará à Hytlantic, para o 
desenvolvimento do EIA do GH2A, a informação de relevo produzida no âmbito do PD, 
designadamente os resultados obtidos no estudo de solos e águas subterrâneas, os quais serão 
tidos em conta. 

A Figura 8.4 apresenta a localização dos piezómetros atualmente instalados na área da antiga CTS, 
sendo de relevar que nenhum está localizado nas áreas a afetar diretamente ao projeto, antes 
fornecendo informação quando ao parque de carvão e aterros da CTS, dado que o escoamento 
subterrâneo local enquadra aquele parque e os respetivos piezómetros a montante da área de 
implantação do projeto GH2A.  
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Figura 8.4 – Localização dos 14 piezómetros da antiga CTS, em torno do parque de carvão.  

8.1.5.5. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

8.1.5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DO FATOR 

A metodologia a utilizar para a caracterização dos recursos hídricos superficiais consistirá, numa 
primeira fase, na análise da cartografia base à escala 1:25 000, na definição da área de estudo e em 
visita de reconhecimento ao local, complementada, numa segunda fase, pela identificação e análise 
da informação existente, nomeadamente a disponibilizada pelas entidades competentes e, por 
outras, entretanto consultadas, nomeadamente no âmbito da Consulta às Entidades. 

A área de estudo a considerar para o presente fator ambiental será composta pela área a 
intervencionar pelo Projeto e respetiva rede hidrográfica diretamente afetada pelo Projeto. Esta 
área será enquadrada na respetiva massa de água, bacia hidrográfica e região hidrográfica. 

A Caracterização da Situação de Referência dos Recursos Hídricos Superficiais englobará a análise 
dos aspetos hidrográficos e hidrológicos, das disponibilidades hídricas, dos usos da água, a 
identificação das fontes poluentes e a caracterização/avaliação do estado qualitativo das massas de 
água potencialmente afetadas pela implantação do Projeto. 



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 
PROJETO GH2A EM SINES E PROJETOS ASSOCIADOS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL • VERSÃO 01 

 

76  

 

 

Atendendo a que se prevê a descarga no mar, através do canal 2 (sul) da estrutura de rejeição 
existente, de um efluente térmico e salino, torna-se relevante proceder ao estudo aprofundado da 
dispersão desta descarga no mar, nomeadamente pela modelação da dispersão da pluma, seja de 
modo isolado (descarga no mar afeta ao projeto GH2A), seja de modo conjunto, para análise e 
avaliação dos impactes cumulativos considerando, quer a descarga da atividade que será 
implantada no terreno a norte da CTS, e que terá também uma descarga térmica no mar através do 
canal 1 (norte) da estrutura de rejeição da CTS, quer as obras de expansão portuária, incluindo a 
construção futura do Terminal Vasco da Gama, que alterarão as condições de dispersão (ver 
subcapítulos 8.1.5.5.5 e 8.3.3.2).  

Sem prejuízo de outra informação que possa, entretanto, vir a ser identificada/fornecida, a 
elaboração deste fator ambiental incluirá a consulta dos seguintes documentos/informação: 

• Cartas Militares na escala 1:25 000 da área abrangida pelo Projeto, publicadas pelo Centro 
de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE); 

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) (PGRH RH6) (2016 - 2021) 
(APA, maio 2016)16; 

• Plano de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI) da Região Hidrográfica – Sado e Mira (RH6) 
(APA, junho de 2022); 

• Dados hidrológicos disponíveis na rede hidrométrica da base de dados SNIAmb da Agência 
Portuguesa do Ambiente; 

• Dados de Monitorização da Qualidade da Massa de Água Potencialmente afetada pelo 
Projeto disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos em 
www.snirh.pt e o Sistema Nacional de Informação de Ambiente em 
https://sniamb.apambiente.pt/.; 

• Dados de Monitorização da Qualidade da Massa de Água Potencialmente afetada pelo 
Projeto eventualmente existentes, recolhidos por diversas entidades, e a disponibilizar na 
sequência da Consulta às Entidades a realizar na fase de realização do EIA. Entres estas 
entidades identifica-se, à partida, como podendo possuir dados relevantes: 

o Administração do Porto de Sines, que tem vindo a desenvolver programas de 
monitorização da sua área de jurisdição marítima no local e envolvente das áreas 
de expansão portuária, que abrange a área de implantação das infraestruturas de 
captação de água do mar e de rejeição da CTS;  

o aicep Global Parques (entidade gestora da ZILS – Zona Industrial e Logística de 
Sines); 

o Câmara Municipal de Sines (Município de Sines),  
o AdSA – Águas de Santo André, S.A., entidade responsável pelo abastecimento de 

água para consumo humano e industrial, recolha e tratamento das águas residuais 
e receção e confinamento de resíduos industriais na Zona Industrial e Logística de 
Sines. 

 
 

16 Está em curso a revisão e atualização dos PGRH do 2.º ciclo. Caso venha a ser concluída a referida revisão durante a elaboração do 

presente EIA, essa informação será tida em consideração. 

https://sniamb.apambiente.pt/
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De referir que, no âmbito da caracterização das Comunidades Aquáticas será realizada uma 
campanha de amostragem pontual, cujos resultados serão também utilizados para caracterização 
do Estado Qualitativo da Massa de Água. 

As questões relacionadas as servidões e restrições de utilidade pública, nomeadamente no que 
respeita ao Domínio Público Hídrico, Jurisdição Portuária e Reserva Ecológica Nacional serão 
analisadas no capítulo do Uso do Solo e Ordenamento do Território. 

Relativamente aos riscos de inundação, esta temática será abordada: 

• No capítulo do Uso do Solo e Ordenamento do Território, onde será efetuado o 
enquadramento da área em análise nos IGT respetivos; 

• No capítulo das Alterações Climáticas, onde serão enquadrados os vários cenários 
climáticos e analisadas as respetivas vulnerabilidades da área em estudo, nomeadamente 
no que respeita aos riscos de inundação. 

Sistematiza-se seguidamente a estrutura a adotar na componente Recursos Hídricos Superficiais 
para o Capítulo da Caracterização da Situação de Referência: 

1) Caracterização hidrográfica e hidrológica regional de enquadramento seguida de uma 
caracterização mais local 

2) Identificação das pressões quantitativas, qualitativas e hidromorfológicas da massa de água 
onde se insere o Projeto em análise 

3) Caracterização do Estado Qualitativo da Massa de Água 
4) Estudo de Dispersão da Descarga no Mar 

Nos pontos seguintes descreve-se sucintamente os aspetos a abordar em cada um destes 
subcapítulos. 

8.1.5.5.2. CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA E HIDROLÓGICA 

A caracterização hidrográfica e hidrológica a realizar contemplará: 

• O enquadramento hidrográfico regional da área de estudo na bacia hidrográfica do 
Região Hidrográfica 6 (RH6), a qual integra as bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira 
assim como as bacias hidrográficas das ribeiras adjacentes nas costas alentejana e 
algarvia; 

• O enquadramento hidrográfico local da área de estudo na massa de água superficial 
costeira codificada como PTCOST13. 

• A caracterização da rede hidrográfica local como verificação in situ das linhas de água 
na envolvente, para todas as linhas de água que se encontram identificadas na carta 
militar, com especial atenção para a ribeira da Esteveira onde descarrega o sistema de 
drenagem da água pluvial da CTS e que será utilizado pelo projeto GH2A; 
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8.1.5.5.3. IDENTIFICAÇÃO DAS PRESSÕES QUANTITATIVAS, QUALITATIVAS E 
HIDROMORFOLÓGICAS 

No âmbito deste subcapítulo serão caracterizadas as pressões qualitativas que englobarão:  

i) as rejeições de águas residuais de origem urbana, doméstica, industrial (fontes 
pontuais); 

ii) as rejeições de águas residuais no solo provenientes de fossas séticas individuais 
e/ou coletivas, de áreas agrícolas, etc. (fontes difusas).  

As pressões quantitativas dirão respeito à captação de água para diversos usos - produção de água 
destinada ao consumo humano, para rega ou para a atividade industrial. 

As pressões hidromorfológicas encontram-se associadas a alterações físicas nas áreas de 
drenagem, leitos e margens dos cursos de água com impacte nas condições morfológicas e no 
regime hidrológico das massas de água, assim como as associadas às alterações nos leitos e 
margens das zonas costeiras, com impacte no regime hidrológico e no hidrodinamismo das massas 
de água. 

É de evidenciar que, no âmbito do Projeto GH2A, não está prevista qualquer alteração morfológica 
das estruturas de captação de água do mar e de rejeição [canal 2 (sul)] da CTS e que serão 
reutilizadas, pelo que não estão em causa alterações hidrodinâmicas consequentes. Deste modo, 
apenas é aplicável o estudo de dispersão da pluma térmica e salina do efluente a descarregar no 
canal 2 (sul) da infraestrutura de rejeição, assim como a avaliação  do impacte cumulativo 
resultante daquela descarga com a descarga do efluente térmico no canal 1 (norte) da estrutura 
de rejeição da CTS, da atividade que se implantará a norte da CTS (ver descrição metodológica 
constante do subcapítulo 8.1.5.5.5 apresentado mais adiante. 

De salientar que ainda que a Caracterização da Situação de Referência dos recursos hídricos 
superficiais considerará já ‘a existência’ das infraestruturas das 3ª e 4ª fases de expansão do 
Terminal XXI (cuja construção está atualmente em curso). 

8.1.5.5.4. ESTADO QUALITATIVO DA MASSA DE ÁGUA 

A caracterização do Estado Qualitativo da Massa de Água incluirá: 

• Levantamento dos dados de qualidade disponíveis (rede nacional, outros dados de 
monitorização disponíveis); 

• Amostragem pontual para caracterização das comunidades aquáticas (ver descrição da 
metodologia proposta no subcapítulo 8.1.5.7.2 e cujos parâmetros permitirão inferir 
sobre o Estado Ecológico da Massa de Água; os parâmetros a determinar incluem 
fitoplâncton, macroalgas, macroinvertebrados bentónicos e ictiofauna e ainda os 
seguintes parâmetros físico-químicos de suporte salinidade, nitrato+nitrito, amónia, 
fosfato e oxigénio dissolvido; 

• Identificação das principais fontes poluentes (através de consulta a várias entidades e 
análise da ocupação do solo na área de estudo), de modo a avaliar a qualidade dos 
recursos hídricos presentes na área de estudo e na sua envolvente próxima; 

• Classificação do Estado /Potencial Ecológico da Massa de Água e do Estado Global da 
Massa de Água com base na informação disponível. 
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No que respeita à qualidade da água, e não estando ainda em exploração as infraestruturas das 3ª 
e 4ª fases de expansão do Terminal XXI,  a situação de referência será a que se verifica 
atualmente, sem a operação daquelas infraestruturas, havendo  possibilidade de alguns dados de 
monitorização (que venham a ser disponibilizados/utilizados) evidenciar um potencial acréscimo de 
sólidos em suspensão resultante do arrastamento de partículas para o mar (impactes mitigados 
pela implementação das medidas de minimização propostas no DECAPE da 3ª e 4ª fases do 
Terminal XXI e que integra o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra do empreiteiro).  

8.1.5.5.5. ESTUDO DE DISPERSÃO DA DESCARGA NO MAR 

A modelação da dispersão da pluma térmica e salina do efluente a descarregar no mar constituirá, 
um suporte quantitativo ao fator recursos hídricos superficiais e, consequentemente, à 
componente marinha dos sistemas ecológicos e será apresentada como um subcapítulo próprio do 
fator recursos hídricos superficiais. 

Com base em dados in-situ, deteção remota e modelos numéricos do meio marinho, será 
caracterizada a hidrodinâmica da zona com foco na temperatura do mar, que é o parâmetro que 
poderá ser alterado pela descarga do efluente térmico e salino associado ao processo da eletrólise. 

O efluente salino tem um caudal mais de cem vezes inferior ao efluente da refrigeração. Assim, o 
aumento de salinidade da descarga relativamente ao meio marinho será insignificante, dada a 
mistura dos dois efluentes ao longo do circuito de descarga.  

Por outro lado, a informação recolhida junto da Autoridade Portuária de Sines confirma as fases de 
expansão portuária apresentadas na Figura 8.5. Estas fases foram utilizadas num estudo anterior 
para o Porto de Sines, no âmbito da avaliação ambiental do novo terminal de contentores: Terminal 
Vasco da Gama (TVG). 

Atualmente, existe um terminal de contentores (Terminal XXI) em operação, que está a ser 
atualmente ampliado no correspondente às 3ª e 4ª fases. O atual quebra-mar, conhecido como 
Molhe Leste, está a ser ampliado em 750 m para proteção adicional da área de atracação17. O plano 
de expansão deste terminal dotará a infraestrutura com uma frente de cais de 1 950 metros e uma 
área de armazenamento de 60 hectares (permitindo a atracação simultânea de quatro navios 
porta-contentores de última geração e um navio feeder e o aumento da capacidade dos atuais 2,3 
milhões para 4,1 M TEU). Como esta expansão está em curso, é considerada como sendo a situação 
base ou de referência do layout portuário18. A ela corresponde a batimetria representada à 
esquerda na Figura 8.5. 

 
 

17 https://www.apsinesalgarve.pt/media/4065/ficha-projeto_2021_12_31.pdf 

18 https://www.apsinesalgarve.pt/port-of-sines/the-port/terminals/container-terminal/ 
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O TVG está a ser promovido pela APS, mas o seu desenvolvimento ainda é incerto19. Terá uma 
frente de cais de 1 375 metros e uma área de armazenamento de 46 hectares (permitindo a 
atracação simultânea de três navios porta-contentores de última geração). A configuração 
batimétrica a utilizar na sua avaliação ambiental, nomeadamente para a Evolução da Situação de 
Referência sem o projeto GH2A, é a representada no lado direito da Figura 8.5. Esta batimetria 
também será utilizada no EIA do GH2A, para a evolução sem projeto GH2A e para a avaliação dos 
impactes cumulativos do projeto GH2A.  

 

Figura 8.5 – Infraestruturas portuárias do Porto de Sines – situação de referência do projeto GH2A à esquerda, e 
situação futura, com o Terminal Vasco da Gama, à direita, correspondente à evolução da situação de referência sem o 
projeto GH2A e também para consideração na avaliação dos impactes cumulativos do projeto GH2A 

8.1.5.5.6. GESTÃO DE DRAGADOS 

A caracterização dos sedimentos a dragar na fase inicial será realizada tendo em conta: 

i) a informação histórica sobre a gestão de dragados da bacia de captação da CTS, e, 
ii) caracterização dos volumes a dragar inicialmente e sua qualidade físico-química e modo de 

gestão, que integrarão o projeto de dragagem.  

O referido projeto será desenvolvido a par do projeto do GH2A, em observância dos requisitos 
constantes da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, que regula o Decreto-Lei n.º 226 -
A/2007, de 31 de maio.  

Os resultados da caracterização dos dragados serão integrados no EIA, com a identificação dos 
locais de deposição dos dragados e sua gestão, em função da sua qualidade físico-química.  

De acordo com informação disponibilizada, os sedimentos dragados nos últimos anos de operação 
da CTS foram classificados como sedimentos limpos.  

 
 

19 https://www.apsinesalgarve.pt/noticias/2019/conselho-de-ministros-aprova-novo-terminal-vasco-da-gama-e-
amplia%C3%A7%C3%A3o-do-atual-terminal-xxi-do-porto-de-sines/ 
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De igual modo, serão avaliadas as ações de dragagem de manutenção durante a fase de 
exploração.  

8.1.5.6. SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

De acordo com o Atlas do Ambiente Digital, disponível em https://apambiente.pt/, as áreas de 
estudo do projeto GH2A e do gasoduto sobrepõem-se a solos classificados como Cambissolos 
êutricos. Estes solos são dominantemente ácidos, com valores de pH compreendidos entre 5,6 e 
6,5. 

Ainda de acordo com o Atlas do Ambiente Digital, a capacidade de uso do solo encontra-se 
classificada como Classe E (limitações severas) sendo recomendada uma utilização não agrícola 
(florestal). 

Para a caracterização dos solos e da sua capacidade de uso será ainda consultada a folha 42-C das 
Cartas de Solos e Cartas de capacidade de Uso do Solo de Portugal à escala 1:50 000, da Direção-
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR).  

O trabalho de gabinete, assente em pesquisa bibliográfica, será complementado com observação 
de campo, com o objetivo de refinar/validar a informação consultada.  

Por outro lado, no âmbito da Licença Ambiental nº 300/2009 (e respetivos aditamentos) da CTS, 
será submetido à APA, para aprovação, um Plano de Desativação da antiga Central (PD), que 
incluirá uma proposta de plano de amostragem dos solos e águas subterrâneas. Se a avaliação do 
estado de contaminação dos solos e águas subterrâneas mostrar existir contaminação, está 
previsto no PD que a fase de requalificação ambiental (que se seguirá ao 
desmantelamento/demolição) incluirá a remediação dos solos contaminados. A construção do 
GH2A só se iniciará após a aprovação pela APA do relatório de conclusão do PD (para as áreas a 
afetar ao GH2A). Embora a desativação da CTS e o licenciamento do projeto GH2A sejam processos 
diferenciados, até porque os promotores são distintos, a EDP Produção facultará à Hytlantic, para o 
desenvolvimento do EIA do GH2A, a informação de relevo produzida no âmbito do PD, 
designadamente os resultados obtidos no estudo de solos e águas subterrâneas, os quais serão 
tidos em conta.  

8.1.5.7. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

8.1.5.7.1. COMPONENTE TERRESTRE 

O trabalho a desenvolver no âmbito deste descritor ambiental pretende reunir toda a informação 
relevante sobre a área de estudo do EIA e caracterizar as comunidades biológicas, florísticas e 
faunísticas que poderão potencialmente vir a ser afetadas pelas ações que decorrerão da 
implementação do projeto GH2A e dos projetos associados. Para a caracterização do estado atual 
do ambiente será consultada informação bibliográfica e realizados levantamentos de campo. 

A nível da Biodiversidade, a caracterização do estado atual do ambiente envolverá análises ao nível 
de:  

• Áreas classificadas e sensíveis;  

• Flora e vegetação e habitats; 

• Fauna.  

https://apambiente.pt/
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Áreas classificadas e sensíveis 

Numa abordagem inicial serão identificadas as áreas protegidas classificadas ao abrigo do Decreto-
Lei nº19/93 de 23 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227-/98 de 17 de 
julho; as Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e Zonas de Proteção Especial (ZPE), classificados nos 
termos do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.º 79/409/CEE e nº 
92/43/CEE, e de outras áreas de particular interesse ecológico (e.g. Important Bird Areas) 
adjacentes, passíveis de serem afetadas pelo projeto serão identificadas e cartograficamente 
representadas.  

A identificação destas áreas será efetuada no SIG através da sobreposição da área de estudo do EIA 
à cartografia existente para as Áreas Classificadas do país, assim como à Rede Nacional de IBA 
(Important Bird Areas – estatuto concedido pela Birdlfe International às áreas do planeta mais 
relevantes para a conservação das aves).  

Serão ainda abordados eventuais corredores ecológicos identificados no âmbito do PROF que 
atravessem a área de estudo ou estejam presentes na sua envolvente. 

Flora, Vegetação e Habitats 

Os levantamentos de flora serão realizados nos diferentes habitats presentes de forma a 
representarem a flora da área de estudo. Dependendo do estrato dominante em cada local de 
amostragem deverão ser efetuadas parcelas de 2x2m, no caso de habitats dominados pelo estrato 
herbáceo; parcelas de 5x5m, no caso de habitats dominados pelo estrato arbustivo; e parcelas de 
10x10m, no caso de habitats dominados pelo estrato arbóreo. Para cada parcela amostrada 
deverão ser registados os seguintes parâmetros: 

• Espécies presentes; 

• % de cobertura de cada estrato (herbáceo, arbustivo e arbóreo) e de solo nu; 

• Presença e cobertura de espécies exóticas; 

• % de ensombramento;  

• A abundância de cada espécie de acordo com a escala de Braun-Blanquet: 

CLASSE DE BRAUN-
BLANQUET 

ABUNDÂNCIA NÚMERO DE INDIVÍDUOS 

r Raro 
Menos de 5 indivíduos por 

parcela 

+ Pouco comum 5 a 14 indivíduos por parcela 

1 Comum 15 a 29 indivíduos por parcela 

2 Abundante 30 a 99 indivíduos por parcela 

3 Muito abundante 
100 ou mais indivíduos por 

parcela  

Será efetuada a cartografia das unidades de vegetação e habitats naturais de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro. 
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Ainda no que diz respeito à flora e vegetação a área deverá ser caracterizada quanto à 
biogeografia, serão identificadas as unidades de coberto vegetal abrangidas pela área de estudo e 
caracterizadas, nomeadamente quanto às espécies dominantes dos diversos estratos e espécies 
indicadoras, no caso dos habitats da Diretiva Habitats. Serão identificadas as comunidades vegetais 
presentes na área de estudo caracterizadas quanto à sua riqueza, abundância, dominância de 
espécies e área ocupada. Deverá ser dada especial atenção às espécies endémicas, protegidas ou 
ameaçadas a nível nacional e abrangidas por convenções internacionais. Deverão ser identificados 
e mapeados os habitats incluídos na Diretiva Habitats, assim como o restante coberto vegetal. 
Tendo em conta a caracterização efetuada da flora e vegetação deverão ser identificadas e 
cartografadas áreas sensíveis em termos florísticos, assim como áreas dominadas por espécies 
exóticas de carácter invasor. Com os dados de campo recolhidos deverá ser calculada a riqueza 
especifica e representada cartograficamente. 

Fauna 

Para cada um dos grupos faunísticos, dada a sua especificidade, no campo deverão ser adotadas 
metodologias distintas que são em seguida descritas. A amostragem de anfíbios deverá concentrar-
se em locais com água ou com alguma humidade (rios, ribeiros, charcos e zonas alagadas), zonas 
consideradas como importantes para a ocorrência deste grupo. Para a deteção de espécies de 
répteis deverão ser levantadas pedras, troncos ou outros objetos que possam servir de abrigo.  

A recolha de informação sobre a presença de espécies de mamíferos na área de estudo deverá ser 
efetuada através da deteção de indícios (pegadas, trilhos, dejetos). No caso dos mamíferos e 
répteis a prospeção de indícios de presença deverá ser efetuada ao longo de transectos lineares de 
comprimento conhecido. Devendo todos os indícios e espécies observadas ser registadas, assim 
como o habitat em que cada uma foi observada. No caso dos morcegos serão identificados e 
prospetados potenciais locais de abrigo presentes na envolvente do projeto.  

No caso das aves a amostragem será efetuada por meio de pontos de escuta e observação para 
deteção de aves em geral num raio de 100m em redor do ponto, com duração de 5 minutos, nos 
biótopos mais representativos; pontos de observação de aves de rapina com duração de uma hora, 
localizados em pontos mais elevados, tendo em conta a orografia do terreno, de onde seja possível 
avistar a área de estudo e envolvente próxima; e pontos de observação direcionados 
especificamente para aves marinhas, localizados junto à zona do Eletrolisador, próximos da linha 
costeira, de forma a proporcionarem boa visibilidade para a primeira linha de mar. Será calculada a 
abundância e riqueza por ponto de amostragem e abundância e riqueza média por biótopo 
amostrado (no caso dos pontos de escuta). Deverão ainda ser mapeados os movimentos das aves 
observadas nos pontos de observação.  

A informação recolhida em campo será complementada com dados bibliográficos obtidos pela 
consulta das bases bibliográficas mais adequadas e atualizadas. Por forma a obter uma listagem das 
espécies potencialmente presentes na área e dando especial relevo àquelas que possuam estatuto 
de ameaça. 
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No que diz respeito às aves os dados recolhidos em campo deverão ser complementados com 
dados bibliográficos adequados. Estas espécies deverão ainda ser caracterizadas quanto ao seu 
estatuto de conservação e fenologia. Deverão ser apresentadas cartograficamente áreas 
conhecidas como sensíveis para as aves na área de estudo, assim como localizações de ninhos e 
movimentos de espécies ameaçadas. 

No que diz respeito à herpetofauna esta deverá ser caracterizada quanto às espécies presentes, 
devendo a informação recolhida em campo ser complementada com dados bibliográficos. Deve ser 
dada especial relevância a espécies endémicas e ameaçadas. 

Os dados referentes a mamíferos recolhidos em campo deverão ser complementados com dados 
bibliográficos. Devendo ser dada especial relevância a espécies endémicas e ameaçadas. Com os 
dados recolhidos em campo através de transectos deverá ser calculado do o Índice Quilométrico de 
Abundância por transecto. Deverão ainda ser caracterizados e representados cartograficamente os 
abrigos de morcegos já conhecidos presentes na envolvente da área de estudo. 

8.1.5.7.2. COMPONENTE MARINHA 

Para a caracterização da Situação de Referência (da Situação Atual e sua Evolução sem Projeto) no 
que diz respeito às comunidades aquáticas, pretende-se reunir toda a informação relevante sobre a 
área de estudo e caracterizar as comunidades biológicas aquáticas que poderão ser potencialmente 
afetadas pela implementação do projeto GH2A, nomeadamente, fitoplâncton, macroalgas, 
macroinvertebrados bentónicos e ictiofauna.  

Esta caracterização será feita recorrendo a pesquisa bibliográfica para todas as comunidades 
biológicas consideradas no âmbito do presente estudo (i.e., fitoplâncton, macroalgas, 
macroinvertebrados bentónicos e ictiofauna), complementada com trabalhos de campo e 
laboratorial durante o qual serão adotadas metodologias distintas em função de cada componente, 
tal como se descreve seguidamente. As metodologias a utilizar terão por base os protocolos 
estabelecidos para cada componente biológica, definidos no âmbito da Diretiva-Quadro da Água 
(Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000). 

o Fitoplâncton: Em cada estação de amostragem (num total de 6 estações de amostragem 
definidas aleatoriamente) serão recolhidas amostras de água à superfície (0,5 m de 
profundidade), que serão acondicionadas em garrafas de plástico devidamente 
identificadas e guardadas em malas térmicas, no frio e no escuro, até ao seu 
processamento no laboratório, com vista à quantificação da concentração de clorofila a e 
caracterização da comunidade fitoplanctónica, pela determinação da sua composição 
taxonómica (grandes grupos - Classe) por HPLC-CHEMTAX. Em 2 estações de amostragem 
aleatórias, serão recolhidas amostras de água em frascos de 125 ml de vidro âmbar com 
adição prévia de 1,5 ml de solução de Lugol neutra 1%, para identificação ao microscópio 
dos principais taxa que compõem as comunidades fitoplanctónicas. 
 

o Macroalgas: A caracterização das comunidades de macroalgas na zona entre-marés da área 
intervencionada será feita com base no método dos quadrados, i.e., quadrado 50×50 cm, 
registando-se a percentagem de cobertura de todas as espécies abrangidas por cada 
quadrado. Serão definidas 3 estações de amostragem. 
 



  
 

85 

 

 

o Macroinvertebrados bentónicos: Tendo em conta as características da área de estudo, a 
amostragem dos sedimentos subtidais com vista à caracterização das comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos será feita recorrendo a uma draga Day, utilizando-se para 
o efeito uma embarcação de pesca com guincho. Serão definidas 6 estações de 
amostragem. De cada draga, uma pequena porção de sedimento será retirada para 
determinação da granulometria do sedimento e teor em matéria orgânica. Para a análise 
destas comunidades, as amostras de sedimento serão processadas no laboratório, através 
de um crivo com malha de 0,500 mm, sob fluxo de água. Da fração retida, os organismos 
serão triados e, sempre que possível, identificados ao nível específico e contados.  

A identificação dos diferentes organismos far-se-á recorrendo a chaves dicotómicas, artigos 
científicos com revisões taxonómicas para determinadas famílias ou géneros e sítios da 
internet da especialidade (e.g., ERMS, WORMS, ITIS).  

As comunidades serão caracterizadas em termos de elenco taxonómico, riqueza 
taxonómica, abundância e diversidade. A qualidade ecológica da área de estudo será 
avaliada com base nos Índices Bióticos Marinhos (AMBI; M-AMBI e BAT). Para estas 
comunidades serão ainda identificados os habitats EUNIS presentes na área de estudo de 
acordo com Monteiro et al. (2013). 

Na zona intertidal, e paralelamente à caracterização das comunidades de macroalgas, serão 
caracterizados os macroinvertebrados bentónicos que colonizam a plataforma rochosa, adotando a 
mesma metodologia descrita anteriormente para as macroalgas. No caso do substrato arenoso, 
presente na área de estudo, serão recolhidas amostras de sedimento, em 3 locais distintos, com a 
metodologia TASM (Tubo de Amostragem de Substratos Móveis). Estas amostras serão processadas 
de acordo com a metodologia descrita previamente para os sedimentos subtidais. 

o Ictiofauna: A caracterização da ictiofauna será feita através de (i) censos visuais por 
mergulho (CVM) com escafandro autónomo e (ii) 3 operações de arrasto com a duração de 
15 minutos ao longo de 3 transectos paralelos à linha de costa. Os arrastos serão realizados 
com arrasto de portas a bordo de uma embarcação de pesca. No caso da metodologia 
CVM, os organismos observados serão identificados, sempre que possível, ao nível 
específico e contabilizados, e o seu comprimento total será estimado visualmente e o 
respetivo peso (biomassa) será estimado através da relação comprimento-peso 
determinada para a sua espécie e dimensão. Os exemplares capturados nos arrastos serão 
igualmente identificados, contabilizados, medidos e pesados. A área de estudo será 
caracterizada em termos de elenco taxonómico, riqueza taxonómica e abundância de 
organismos. Serão também compiladas as estatísticas referentes aos desembarques da 
pesca para a região com vista à identificação das espécies presentes, a sua abundância, 
valor comercial ou de conservação. 

Simultaneamente aos eventos amostrais das componentes, serão medidos in loco os parâmetros 
ambientais de suporte às componentes biológicas supracitadas, nomeadamente, temperatura, 
transparência (disco de Secchi), salinidade, percentagem de saturação (%) e concentração (mg l-1) 
em oxigénio dissolvido, nitrato+nitrito, amónia e fosfato. 



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA. 
PROJETO GH2A EM SINES E PROJETOS ASSOCIADOS 

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL • VERSÃO 01 

 

86  

 

 

É de evidenciar que, na caracterização da Situação de Referência do projeto GH2A será 
considerado, a nível das infraestruturas portuárias existentes na costa, a existência das 
infraestruturas que definem as 3ª e 4ª fases de expansão do Terminal XXI – cuja construção se 
encontra em curso (ver capítulo 8.1.5.5.5). A par da consideração destas infraestruturas para a 
Situação de Referência do projeto GH2A, considerar-se-á a qualidade atual da água e das 
comunidades aquáticas atuais, pelo que se avaliará o cenário mais desfavorável em termos do 
impacte na qualidade da água e naquelas comunidades. 

8.1.5.8. USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

8.1.5.8.1. USO DO SOLO 

A análise da ocupação atual do solo na área de estudo permitirá a identificação das unidades de 
ocupação do território, ou seja, a sua caracterização atual em termos de consagração do território 
aos vários tipos de atividades a que este pode ser destinado. 

A área de estudo considerada será definida como um buffer de 200 m em redor de todas as 
estruturas que compõem o projeto em análise. Considera-se que a área assim definida inclui todas 
as áreas que poderão ser diretamente afetadas pela implementação do projeto no que respeita a 
este subfator. 

Será feita uma caracterização da ocupação atual do solo na área de estudo, com elaboração de 
cartografia de uso do solo, tendo como base fotografia aérea ortorretificada e georreferenciada, a 
partir de trabalho de campo realizado especificamente para o estudo. A cartografia produzida terá 
como referência a escala 1:25 000. 

8.1.5.8.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O objetivo deste subfator é a identificação das condicionantes legais determinadas nos planos de 
ordenamento em vigor na área em estudo, para caracterizar os diferentes tipos de evolução do uso 
do solo previstos para esta área e a sua compatibilização com o projeto em análise; e a 
identificação das restrições e servidões de utilidade pública, assim como de outro tipo de 
condicionantes, que impendem sobre a área de implantação do projeto em estudo. 

A área de estudo considerada consiste na área que se prevê vir a ser ocupada pelas estruturas que 
compõem o projeto em análise e sua envolvente próxima. 

Serão analisados os instrumentos que integram o sistema de gestão territorial de âmbito nacional e 
regional relevantes no contexto do projeto em estudo, nomeadamente no que respeita à Rede 
Natura 2000, Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e a planos setoriais de 
relevância no contexto do projeto. 

Serão analisados os planos de âmbito municipal e outros instrumentos de planeamento territorial, 
com destaque para a identificação dos respetivos universos, linhas orientadoras e objetivos 
relevantes para o projeto em estudo, e áreas de influência geográfica. 

Serão analisadas as restrições e servidões de utilidade pública e outras condicionantes identificadas 
na área do projeto em estudo. 

Será apresentada uma síntese cartográfica dos instrumentos identificados, que terá como 
referência a escala 1:25 000. 
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8.1.5.9. QUALIDADE DO AR 

A caracterização da qualidade do ar, ao nível da situação de referência, terá em consideração a 
realização das seguintes tarefas: 

• Análise das concentrações de poluentes medidos, nos últimos 5 anos de dados disponíveis 
e validados (2016-2020), nas estações da rede nacional de medição da qualidade do ar20 
existentes na envolvente do local de implantação do projeto, nomeadamente: Monte 
Velho, Santiago do Cacém, Monte Chãos e Sonega. 

• Análise das condições meteorológicas típicas locais, com especial influência na dispersão de 
poluentes atmosféricos, através da análise da normal climatológica, do Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA), representativa do local em estudo (Normal Climatológica 
de Sines, relativa ao período de 1971-2000). 

• Inventariação das principais fontes emissoras existentes na zona de implementação do 
projeto. A inventariação a efetuar abrangerá poluentes atmosféricos e terá por base o 
Inventário Nacional disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA)21. 

• Identificação e caracterização de recetores sensíveis existentes atualmente na zona de 
implementação do projeto (habitações, escolas, hospitais, entre outros). 

Ao nível da avaliação da evolução da situação de referência sem a implementação do projeto, será 
efetuada uma breve caracterização da tendência evolutiva das fontes emissoras no local de 
implementação do projeto, com impacte na qualidade do ar. 

8.1.5.10. AMBIENTE SONORO 

A metodologia proposta pretende analisar e avaliar eventuais impactes no ambiente sonoro, à luz 
das disposições legais aplicáveis sobre ruído ambiente. 

Atualmente com o intuito de salvaguardar a saúde humana e o bem-estar das populações, está em 
vigor o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

O Projeto GH2A enquadra-se no definido para atividade ruidosa permanente, no âmbito do 
Regulamento Geral do Ruído, está sujeita ao cumprimento dos Valores limite de Exposição (artigo 
11º do RGR) e aos limites do denominado Critério de Incomodidade, conforme estabelecido no 
artigo 13.º do RGR. 

Assim, os critérios de análise seguirão as disposições estabelecidas na legislação aplicável em vigor, 
nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 
17 de janeiro, no “Guia prático para medições de ruído ambiente”, da Agência Portuguesa do 
Ambiente e os normativos de referência e boas prática aplicáveis. 

 
 

20 Informação disponível no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente: https://qualar1.apambiente.pt/qualar/index.php?page=6. 

21 Espacial de Emissões Nacionais (2015, 2017 e 2019) – Emissões totais por concelho em 2019. Elaborado pela Agência Portuguesa do 
Ambiente. 

https://qualar1.apambiente.pt/qualar/index.php?page=6
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O projeto em análise e a respetiva área de potencial influência acústica localizam-se no concelho de 
Sines. Nos termos do disposto no artigo 6.º do RGR relativo à delimitação e disciplina das zonas 
sensíveis e das zonas mistas no âmbito dos Planos de Ordenamento do Território, de acordo a 
informação fornecida pelo Município e pela Direcção-Geral do Território (DGT), o concelho ainda 
não possui Classificação Acústica do seu território, no âmbito do respetivo Plano Diretor Municipal 
em vigor (Portaria n.º 623/90, de 4 de agosto, na versão por adaptação pelo Aviso 8220/2017), e 
que atualmente se encontra em fase de revisão. 

O projeto em análise localiza-se na área industrial do Porto de Sines e na Zona Industrial e Logística 
de Sines e a envolvente próxima é caracterizada por atividade industrial pesada, sem recetores 
sensíveis na imediata proximidade. 

De acordo com a identificação preliminar realizada, os recetores sensíveis mais próximos localizam-
se a mais de 900 metros de distância e correspondem a habitações unifamiliares dispersas, 
inseridas na Zona Industrial e Logística de Sines e, a sudeste, ao Bairro da Provença. 

O programa dos trabalhos a desenvolver compreende, no âmbito da caracterização da situação 
atual/de referência, inclui diferentes tarefas sequenciais, que são as seguintes, tendo em conta as 
características da área:  

a) análise da região de implementação do projeto, com identificação de (i) fontes sonoras 
existentes e contribuintes para o ambiente sonoro local e (ii) recetores sensíveis ao ruído, 
de acordo com as disposições do RGR;  

b) execução de campanha de caracterização do ambiente sonoro atual (ruído residual de 
referência), em locais com usos do solo com sensibilidade ao ruído que possam 
eventualmente vir a ter o ambiente sonoro potencialmente afetado, no âmbito dos 
critérios do RGR. 

Proceder-se-á a um trabalho exaustivo de identificação dos recetores sensíveis e dos usos do solo 
suscetíveis de serem afetados pelos níveis sonoros gerados pela normal operação da instalação em 
avaliação. Os trabalhos serão acompanhados de levantamento fotográfico e localização em planta 
dos recetores sensíveis e dos pontos de medição.  

Será efetuada a caracterização acústica do ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis 
localizados na área de potencial influência acústica da unidade industrial em estudo, através da 
execução de medições experimentais. A caracterização experimental a executar permitirá 
estabelecer adequadamente o ambiente sonoro existente e de referência dos recetores sensíveis 
potencialmente mais afetados. 

Tendo em conta que o projeto irá ocupar áreas industriais e de atividades económicas, sem 
recetores sensíveis na envolvente próxima, considera-se desde já que medições em até 3 (três) 
pontos deverão permitir avaliar os diferentes ambientes sonoros junto dos recetores 
potencialmente mais afetados. De acordo com os elementos disponíveis e à partida, mas sendo 
objeto de verificação e potencial complementação: núcleo urbano de cariz rural: o Bairro Novo da 
Provença Velha, situado a cerca de 1 000m a sudeste da instalação; pequenas habitações dispersas 
das quais se referem as de Vale Marim, localizadas a norte.  
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O objetivo consistirá na quantificação do ruído ambiente existente e pretenderá avaliar o 
cumprimento do denominado Critério de Exposição Máxima, estabelecido no artigo 11.º do 
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro). 

Na realização das medições dos níveis sonoros será seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, 
Partes 1 e 2 (2019), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do 
Ambiente (2020), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no 
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007. 

A caracterização acústica local será baseada na medição dos níveis LAeq, nos três períodos de 
referência [período diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)], com o objetivo 
de determinar os seguintes indicadores: 

• LAeq diurno: Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, durante uma série de 
períodos diurnos, conforme estabelecido no Anexo I do RGR; 

• LAeq entardecer: Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, durante uma série de 
períodos do entardecer, conforme estabelecido no Anexo I do RGR; 

• LAeq noturno: Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, durante uma série de 
períodos noturnos, conforme estabelecido no Anexo I do RGR; 

• Lden – Indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte expressão: 

 

Serão também registados os valores dos parâmetros meteorológicos durante as medições: 
temperatura, velocidade e direção do vento e humidade relativa. 

As medições serão efetuadas por laboratório acreditado e com recurso a sonómetros adequados e 
devidamente calibrados, com o microfone do sonómetro situado a uma altura compreendida entre 
1,2 m a 1,5 m acima do solo ou 3,8 e 4,2 m acima do solo, em função da altura dos recetores 
sensíveis avaliados (1 piso ou mais pisos). As amostragens serão efetuadas em conformidade com o 
“Guia de Medições de Ruído Ambiente” da APA e o procedimento aprovado pelo IPAC, 3 
amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia e 3 amostragens de 15 minutos cada em outro dia. 

Os valores limite de exposição estabelecidos no artigo 11.º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007) 
constituem as regras de decisão seguidas, para declarar a conformidade dos resultados obtidos. 

Tendo por base os resultados da caracterização da situação atual, será determinada a situação de 
referência, comparativa para avaliação do impacte no ambiente sonoro junto dos recetores 
sensíveis localizados na área de influência do projeto. 

8.1.5.11. PAISAGEM 

O objetivo deste fator é a caracterização da Paisagem que poderá ser afetada pela implementação 
do projeto, de modo a suportar a análise da sua suscetibilidade à introdução dos elementos que o 
compõem e que podem constituir intrusões cénicas ou disruptoras do seu funcionamento. 
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A área de estudo do descritor Paisagem será definida como um buffer de 3 km em redor de todas 
as estruturas - permanentes ou temporárias - que compõem o projeto em análise. Considera-se, a 
priori, que esta distância é superior à distância máxima após a qual a observação dos elementos de 
projeto já não será feita com clareza, pelo que já não se farão sentir impactes cénicos significativos; 
e à distância máxima a que estes elementos poderão influir no funcionamento dos elementos que 
determinam o carácter da paisagem em presença. 

Será elaborada uma descrição e caracterização da Paisagem da área de estudo e respetiva 
cartografia, assim como a avaliação do seu valor paisagístico, de acordo com os princípios 
estabelecidos no documento "Normas para a elaboração do fator ambiental paisagem em Estudos 
de Impacte Ambiental" (Castel-Branco, C., & Mesquita, S. (2012). Relatório não publicado 
elaborado para o ISA/APA), incidindo sobre os seguintes pontos: 

• Caracterização da componente natural da paisagem, em particular da morfologia do 
terreno, como metodologia de análise das suas formas de relevo; caracterização da 
componente humana da paisagem, através da análise da ocupação atual do solo e modelos 
de povoamento. 

• Estabelecimento e a cartografia de unidades e subunidades homogéneas de paisagem, 
decorrentes das suas características fisiográficas, morfológicas, de coberto vegetal e de 
ocupação do solo. Será feita a sua inserção no sistema de unidades de paisagem definidas 
para Portugal Continental em Cancela d'Abreu et al. (2004). 

• Avaliação e cartografia da qualidade visual da área em estudo com base nos seus principais 
atributos, função da ordem, grandeza e diversidade da paisagem em que se insere, como 
atributo de grande importância como recurso natural e valor patrimonial. 

• Estimativa da capacidade de absorção visual do território, como característica inerente o 
mesmo, função do tipo de relevo que o caracteriza e da presença de potenciais 
observadores, a partir de uma análise de acessibilidade visual; esta é função da presença de 
povoações, vias de comunicação e outros pontos de observação privilegiados. 

• Identificação e cartografia de áreas de maior sensibilidade paisagística, que se definem 
como áreas de elevada fragilidade, como consequência da interação entre os fatores 
qualidade e capacidade de absorção visual. 

A caracterização a efetuar será baseada em trabalho de campo realizado especificamente para o 
efeito, com registo fotográfico das várias tipologias encontradas. Este será complementado por 
pesquisa bibliográfica, incluindo a cartografia temática relevante. 

Toda a cartografia produzida terá como referência a escala 1:25 000. 

8.1.5.12. SOCIOECONOMIA 

A caracterização da componente Socioeconomia na área de implantação e de incidência do projeto 
é de extrema relevância, uma vez que vai permitir percecionar as características e dinâmicas sociais 
suscetíveis de serem afetadas pelo projeto em avaliação. Esta caracterização é de particular 
interesse, face à previsão dos impactes associados a este projeto de energia renovável, quer de 
natureza positiva como negativa, na componente Socioeconomia. 
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Numa perspetiva abrangente da área em estudo, saliente-se que o concelho de Sines, localizado na 
Sub-região do Alentejo Litoral, tem vindo a atrair diversos projetos de base tecnológica avançada, 
da energia aos dados, para além dos transportes (marítimo e ferroviário), beneficiando da sua 
posição privilegiada no litoral atlântico, do seu elevado potencial de recursos energéticos 
renováveis e da existência do parque empresarial ZILS, com capacidade para alojar novos 
empreendimentos. 

Dada a proximidade geográfica, e as diversas relações funcionalidades partilhadas, a caracterização 
também abrange o concelho de Santiago do Cacém e a freguesia de Santo André.  

Em termos metodológicos, a caracterização é direcionada para os aspetos considerados relevantes, 
quer para efeitos de enquadramento, quer para fundamentar a análise de impactes. Dado tratar-se 
de um projeto do setor energético, serão consideradas as estratégias relevantes para este setor, de 
âmbito nacional e comunitário, de molde a enquadrar o projeto GREENH2ATLANTIC e os seus 
potenciais impactes, entre as quais as seguintes: 

• Estratégia a Longo Prazo para 2050 e o Roteiro Europeu Baixo Carbono 2050, da União 
Europeia22; 

• Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, publicado através da Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho; 

• EN-H2 Estratégia Nacional de Hidrogénio, estabelecida na Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 63/2020, de 14 de agosto. 

As fontes de informação e os métodos de obtenção de dados são diversificados, indo da recolha 
direta (trabalho de campo) aos dados publicados nos diversos Sistemas nacionais de Informação 
(e.g., SNIAmb, SNIG, SNIT) e INE – Instituto Nacional de Estatística. 

Em termos de estruturação, a caracterização do ambiente socioeconómico compreende a 
definição, enquadramento, contextualização e a respetiva descrição e caracterização da área de 
estudo e envolvente, acompanhada da respetiva cartografia, no aplicável. 

Assim, a caracterização do ambiente afetado e sua previsível evolução sem projeto tem como 
objetivo fundamental a compreensão das características e dinâmicas do ambiente socioeconómico 
suscetíveis de serem afetadas pelo projeto em análise. 

Considerando as características socioeconómicas da zona de estudo, a caracterização da 
componente socioeconómica será feita a três níveis administrativos de análise: regional, concelhio 
e local, de forma a caracterizar a situação atual e fundamentar a posterior formulação e avaliação 
de impactes na componente Socioeconómica. 

Ao nível regional e concelhio, serão considerados diversos indicadores que permitam uma 
caracterização do município de Sines e do município de Santiago do Cacém, no contexto da Região 
Alentejo (NUTS II) e Sub-região Alentejo Litoral (NUTS III). 

 
 

22 https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_pt 
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Ao nível local, serão considerados os dados disponíveis ao nível freguesia (Sines) e subsecção 
estatística (BGRI 2021), referentes aos Censos 2011 e 2021, de molde a fazer uma caracterização 
mais fina da área de inserção do Projeto e envolvente imediata. 

Assim, na componente de caracterização, à escala regional e concelhia, serão contemplados os 
seguintes aspetos fundamentais: 

• Localização e inserção administrativa/territorial; 

• Povoamento; 

• Construção e Habitação; 

• Demografia e dinâmicas demográficas (2011 – 2021); 

• Ensino e escolaridade; 

• Indicadores de saúde; 

• Atividade, emprego e desemprego; 

• Estrutura empresarial e setores de atividade económica; 

• Turismo e Lazer; 

• Infraestruturas e Equipamentos; 

• Acessibilidades e Transportes; 

• Energia e Estratégias Energéticas. 

À escala localizada, ao nível freguesia, será efetuada uma caracterização mais fina da área de 
implantação do projeto e da envolvente imediata, com base em trabalho de campo e registo 
fotográfico, focada nos seguintes aspetos: 

• Usos do solo, na área de intervenção das estruturas GH2A e do gasoduto de hidrogénio; 

• Ocupação e atividades localizadas na envolvente imediata das áreas de intervenção; 

• Infraestruturas; 

• Acessibilidades. 

A componente de caracterização será suportada em revisão bibliográfica, consulta a fontes 
estatísticas, considerando sempre as mais recentes à data da realização dos trabalhos, informação 
regional e municipal e dados do Projeto, que consubstanciam a consulta e recolha indireta de 
informação. 

Para além da recolha indireta, os trabalhos a desenvolver também consideram o reconhecimento 
de campo, com registo fotográfico, e contactos com entidades, se tal for considerado relevante e 
indicado. 

Ao nível energético, será feita uma caracterização da atual produção, com destaque para o setor 
renovável e a sua importância na Região Alentejo (NUTS II) e sub-regiões Alentejo Litoral e Baixo 
Alentejo (NUTS III), dada a inserção e proximidade da área do Projeto. 

A caracterização do setor energético terá subjacente as principais Estratégias nacionais e 
internacionais, com relevo para as da União Europeia (UE), conducentes aos objetivos de 
neutralidade carbónica, na qual a estratégia para o hidrogénio terá um papel central. 
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8.1.5.13. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A caracterização do fator património cultural, imóvel, nas vertentes arqueológica, arquitetónica e 
etnográfica, tem como universo achados (isolados ou dispersos), construções, sítios, conjuntos e 
indícios, toponímicos, topográficos ou de outro tipo, georreferenciáveis, independentemente do 
seu estatuto de proteção ou valor cultural. Convenciona-se identificar estes dados como 
ocorrências, de natureza ou valor cultural. Como modo de ultrapassar a ambiguidade dos conceitos 
de “valor patrimonial” e “interesse patrimonial", sem o adjetivo cultural, recomenda-se a utilização 
dos conceitos de “valor cultural” e “interesse cultural”. 

Entre os instrumentos legais de referência para a área do Património Cultural consideram-se a Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro (bases da política do património cultural), o Decreto-Lei n.º 
164/2014, de 4 de novembro (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), o Decreto-Lei n.º 
140/2009, de 15 de junho (regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções 
sobre bens culturais classificados, ou em vias de classificação, de interesse nacional, de interesse 
público ou de interesse municipal), o Decreto-Lei n.º 164/97, de 27 de junho (harmonização da 
legislação que rege a atividade arqueológica em meio subaquático com a aplicável à atividade 
arqueológica em meio terrestre) e a circular, de 10 de setembro de 2004, sobre os “Termos de 
Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”.  

O licenciamento do trabalho arqueológico é atribuído pela entidade de tutela pública (atualmente a 
Direção Geral do Património Cultural) a um arqueólogo responsável pela coordenação e execução 
do mesmo, após submissão de um requerimento, ou Pedido de Autorização para Trabalhos 
Arqueológicos (PATA), na plataforma “Portal do Arqueólogo” 
(https://arqueologia.patrimoniocultural.pt). Esse procedimento ficará concluído com a aprovação 
do relatório setorial de caracterização do fator Património Cultural, o qual deverá ser remetido pelo 
arqueólogo responsável à Direção Regional de Cultura, competente para o efeito. Esse relatório 
deverá estar em conformidade substantiva com os respetivos capítulos do relatório do Estudo de 
Impacte Ambiental. 

A metodologia de caracterização do fator ambiental Património Cultural deverá respeitar a diretiva 
metodológica denominada “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 
Estudos de Impacte Ambiental” (DGPC), de acordo com as três fases principais a seguir 
caracterizadas. 

Fase 1 – Pesquisa documental de enquadramento e caracterização preliminar. Consiste na 
delimitação da área de estudo do fator e na identificação, georreferenciada, de existências culturais 
inscritas em diferentes fontes de informação, documentais e institucionais, com prioridade para as 
condicionantes legais, através das seguintes ações: 

1.1. Delimitação da área de estudo do fator, em função da geografia do projeto, incluindo a 
definição de três áreas principais: a área de incidência direta, a área de incidência indireta 
ou envolvente próxima do projeto e a zona de enquadramento; 
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1.2. Identificação das ocorrências conhecidas na área de influência geográfica do projeto por 
meio de pesquisa de fontes de informação, diversificadas quanto à natureza ou suportes 
(textual e cartográfica, digital), nomeadamente, bibliografia especializada, com destaque 
para as chamadas cartas arqueológicas, e relatórios, cartografia militar, geológica, atual 
ou antiga, registos fotográficos. Será concedida prioridade a instrumentos de gestão 
territorial (planos municipais de ordenamento do território e planos especiais) e aos 
inventários ou bases de dados públicas, de imóveis classificados ou em vias de 
classificação (Ulysses), de sítios arqueológicos (Endovélico) e de património arquitetónico 
(SIPA); 

1.3. Pesquisa complementar baseada em pedidos de informação ou esclarecimentos a 
entidades relevantes (nomeadamente a técnicos em Património Cultural de municípios, 
de museus ou de associações) ou investigadores com trabalho relevante na área de 
estudo; 

1.4. Submissão e aprovação do Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos (PATA) 
antes da execução da fase seguinte. 

Fase 2 – Trabalho de campo para atualização e ampliação de informação. Consiste na prospeção, 
sistemática ou seletiva, das áreas de incidência do projeto e das infraestruturas associadas, em 
função da tipologia, das dimensões e das fases de desenvolvimento desses projetos, nos termos da 
diretiva aplicável, com dois objetivos diferenciados: atualizar a informação acerca do estado de 
conservação e valor cultural das ocorrências identificadas na fase de pesquisa documental; alargar 
esse conhecimento a ocorrências inéditas, no pressuposto de que, para a generalidade do território 
português, ainda não se conhece tudo o que existe. Este fator é fortemente dependente de um 
reconhecimento direto e exaustivo do território. 

2.1. Agendamento da prospeção de campo junto dos respetivos proprietários e das entidades 
locais de segurança pública, e identificação de riscos, de modo a garantir condições de 
segurança adequadas aos técnicos em campo; 

2.2. Observação visual, por progressão pedestre, das áreas de implantação, ou incidência 
direta, das diferentes partes do projeto e das respetivas empreitadas de construção (em 
fase de projeto de execução), reconhecimento das existências culturais elencadas na 
pesquisa documental nessas áreas e identificação de novas ocorrências, a executar por 
um mínimo recomendável de dois prospetores; 

2.3. Caracterização em ficha descritiva, individualizada, das ocorrências culturais observadas 
em campo; 

2.4. Caracterização das condições de visibilidade e de acesso ao terreno, em termos de eficácia 
da prospeção de campo, com referência aos graus (nulo, reduzido, médio e elevada) de 
reconhecimento de materiais (elementos móveis) ao nível do solo e de estruturas 
(elementos imóveis) acima do solo, sua representação cartográfica em mosaico de zonas 
homogéneas e registo fotográfico. 

Fase 3 – Relatório de caracterização do fator, avaliação de impactes do projeto e medidas de 
minimização. Elaboração de relatório setorial, do fator Património Cultural, com estrutura 
tripartida, em concordância com a estrutura do relatório de EIA, nomeadamente: 
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3.1. Tratamento e compilação da informação recolhida na pesquisa documental e nos 
trabalhos de prospeção sistemática; 

3.2. Caracterização da Situação de Referência do fator Património Cultural, com identificação 
das condicionantes legais aplicáveis e hierarquização do valor cultural das ocorrências, 
sobretudo das que foram observadas em trabalho de campo; 

3.3. Elaboração de inventário circunstanciado das ocorrências culturais identificadas, na 
pesquisa documental e no trabalho de campo, em fichas descritivas individualizadas, 
segundo a norma aplicável e adequada representação cartográfica em relação com o 
projeto; 

3.4. Avaliação dos impactes do projeto, de acordo com a metodologia geral aplicável, 
individualizados por ocorrências de interesse cultural e discriminados pelas fases do seu 
desenvolvimento. 

3.5. Proposta de medidas de minimização de impactes negativos do projeto, de acordo com a 
metodologia geral aplicável. 

3.6. Após a conclusão do EIA, a equipa responsável pelo fator Património Cultural deverá 
submeter o seu relatório setorial à aprovação da entidade de tutela, que é atualmente 
exercida pela DGPC. 

Os pontos 3.4, 3.5 e 3.6 acima descritos, são devidamente explanados no capítulo 8.3.13 relativo à 
metodologia de avaliação dos impactes no fator Património Cultural.  

8.1.5.14. SAÚDE HUMANA 

Conforme o Guia da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia para a aplicação da Diretiva 
2001/42/CE relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente 
(DGA-CE, 2004), o conceito de saúde humana deverá ser analisado no contexto das outras 
questões para as quais devem ser avaliados os eventuais efeitos significativos no ambiente, i.e. a 
biodiversidade, a população, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, os fatores climáticos, os 
bens materiais, o património cultural, e a paisagem, conforme aplicável e relevante. 

A caracterização da situação de referência ao nível da saúde humana será recolhida e analisada a 
seguinte informação: 

i) Dados de caracterização da população e das condições de vida e da cidadania disponíveis 
no INE para o nível geográfico da freguesia na área de estudo; 

ii) Perfil de saúde da população presente na área de estudo e sua envolvente próxima, com 
base nos planos nacional, regional e local de saúde que estejam disponíveis para o 
concelho de Sines, e noutra informação que se identifique como relevante; 

iii) Serviços de saúde presentes na área de estudo e sua envolvente próxima. 

Serão ainda considerados os resultados da caracterização de referência da socioeconomia, da 
paisagem (como fatores associados à qualidade de vida), e do ambiente sonoro (ruído) da área de 
estudo do Projeto, obtidos no âmbito da elaboração do EIA, no contexto específico da saúde 
humana. 
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Para a avaliação dos efeitos na saúde humana devidos à exposição ao ruído – tanto para a 
caracterização da situação de referência como para a identificação e avaliação dos impactes - será 
utilizado como referencial o documento da Organização Mundial de Saúde (OMS) mais recente, de 
outubro de 2018: Environmental noise guidelines for the European Region. World Health 
Organization (WHO)/Organização Mundial de Saúde (OMS). Regional Office for Europe (2018) com 
valores limite de exposição de referência para tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo e para outras 
fontes sonoras não relevantes para o Projeto em questão.  

O conjunto de informação de caracterização permitirá avaliar globalmente os efeitos na saúde 
humana na situação atual. 

8.2. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A IDENTIFICAÇÃO E 
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE IMPACTES 

8.2.1. METODOLOGIA GERAL DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

8.2.1.1. METODOLOGIA GERAL E FASES DE PROJETO ALVO DE AVALIAÇÃO 

A abordagem metodológica a utilizar no EIA consistirá na identificação, caracterização e avaliação 
dos impactes em cada um dos fatores ambientais e socioeconómicos estudados, para as fases de 
construção e de exploração do Projeto, e na apresentação de um quadro síntese de avaliação, com 
a explicitação da valoração do impacte sem e com a aplicação das medidas minimizadoras dos 
impactes negativos significativos e das medidas de potenciação dos impactes positivos.  

A fase de desativação não será avaliada, porque esta fase não é definida no âmbito do 
desenvolvimento do projeto, como acontece para outros projetos específicos onde a definição da 
fase de desativação é requerida - como são os casos dos projetos de pedreiras ou dos aterros 
sanitários, cuja fase de desativação são, respetivamente, o projeto de recuperação ambiental e 
paisagística ou de selagem e recuperação paisagística e que têm de ser entregues no âmbito do 
licenciamento como projetos autónomos.  

A ocorrer uma fase de desativação no futuro – como acontece atualmente com a desativação da 
CTS - a mesma será sujeita a um projeto próprio, alvo de licenciamento para o efeito e enquadrado 
pelos requisitos ambientais na altura vigentes.  

As técnicas de construção e de desconstrução e o seu enquadramento ambiental evoluirão no 
sentido da implementação de requisitos sucessivamente mais exigentes, não tendo sentido realizar 
uma avaliação generalista de uma fase de desativação sem projeto para o efeito e à luz dos atuais 
requisitos ambientais e técnicas disponíveis, incluindo as de reciclagem e de reaproveitamento dos 
materiais, que inclui a produção de matérias-primas secundárias. 

Deste modo, não se considerou útil a inclusão, em cada fator, de uma análise/avaliação de uma 
‘Fase de Desativação’ que repetidamente refere a impossibilidade de saber em que consistirá, mas 
que terá ações e impactes similares aos da fase de construção identificados e avaliados para esse 
fator.  
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8.2.1.2. PASSOS METODOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO INTEGRADA DE IMPACTES  

Após a Caracterização da Situação Atual ou Situação de Referência da avaliação dos impactes, e da 
caracterização da Evolução da Situação Atual sem o Projeto, seguem-se os seguintes passos 
metodológicos na avaliação integrada de impactes do Projeto:  

l) Análise pormenorizada do Projeto sucessivamente desenvolvido e disponibilizado pelas 
equipas projetistas, para pormenorização das ações de projeto a considerar na 
identificação, caracterização e avaliação dos impactes e na análise de riscos ambientais; 

m) Identificação, caracterização e avaliação dos impactes, incluindo os impactes cumulativos, 
a nível de cada fator analisado/avaliado no EIA. Para suporte da avaliação de impactes será 
utilizada uma escala qualitativa e semi-quantitativa de avaliação (identificada no capítulo 
8.2.1.3), escala essa que será alvo de objetivação por parte de cada especialidade do EIA, 
através do estabelecimento de limiares que definem as diferentes classes de impacte para 
cada um dos critérios de avaliação utilizados;  

n) Análise de risco ambiental, considerando a matriz de risco utilizada na avaliação e os 
perigos naturais e tecnológicos com origem fora do projeto e no projeto. Para os 
perigos/riscos com origem no projeto, será tida em conta informação disponibilizada pelo 
projetista; 

o) Identificação e caracterização das medidas de minimização que permitem reduzir os 
impactes negativos a nível dos diversos fatores analisados. E de medidas de potenciação 
que permitem maximizar os impactes positivos; 

p) Hierarquização dos fatores ambientais, de modo a refletir a importância relativa de cada 
fator, em função das características da área de implantação do projeto e envolvente e das 
características do projeto e do seu funcionamento, para a hierarquização dos impactes. 
Esta hierarquização será realizada com recurso a um ‘painel de ponderação’ constituído 
também pelos elementos da equipa técnica, agora apenas enquanto cidadãos;  

q) Hierarquização dos impactes negativos e dos impactes positivos, tendo em conta a 
ponderação dos diferentes fatores, sem e com medidas; 

r) Avaliação ponderada dos impactes negativos e dos impactes positivos globais, sem e com 
implementação das medidas de minimização dos impactes negativos e de potenciação dos 
impactes positivos. Esta avaliação sem e com medidas permite quantificar a eficácia 
esperada para as medidas de minimização propostas a nível dos diferentes fatores 
biofísicos e socioeconómicos avaliados;  

s) Representação gráfica da avaliação ponderada dos impactes negativos e dos impactes 
positivos, sem e com medidas, para cada fator, para visualização fácil da avaliação 
realizada, numa aproximação à técnica do Value Path Display; 

t) Identificação das lacunas de informação e de conhecimento, que permitem avaliar 
eventuais ou potenciais condicionamentos à avaliação realizada e, também, propor o 
reforço da aquisição de conhecimento através dos programas de monitorização propostos, 
na situação desse conhecimento ser necessário para a gestão do projeto ambientalmente 
enquadrada; 

u) Identificação dos programas de monitorização que se possam justificar para a gestão 
ambientalmente enquadrada do projeto. Eventuais lacunas de informação/conhecimento 
podem ser obviadas pela aquisição e gestão da informação e conhecimento resultantes dos 
programas de monitorização; 
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v) Plano(s) de Gestão Ambiental (PGA) do projeto, nas fases de construção e de exploração, 
que terá por base as ações do projeto nas fases de construção e de exploração e as 
medidas de minimização identificadas/avaliadas no EIA, assim como a informação dos 
programas de monitorização considerados relevantes para a gestão ambientalmente 
enquadrada do projeto. O PGA identificará os elementos a produzir, os momentos da 
respetiva produção, os agentes envolvidos e respetivas responsabilidades, tendo como 
objetivo a boa prossecução do plano; 

w) Conclusões do EIA; 
x) Bibliografia e fontes de informação utilizadas.  

No âmbito do EIA do projeto GH2A e do(s) projeto(s) associado(s) do gasoduto de hidrogénio e 
da(s) LMAT os aspetos inerentes às áreas a cada um dos projetos e respetivas áreas de estudo, 
assim como os respetivos impactes e medidas de minimização, serão devidamente individualizados 
no âmbito de subcapítulos do projeto em causa, em cada um dos fatores analisados/avaliados no 
EIA e com expressão diferenciadora a nível dos referidos projetos.  

8.2.1.3. NECESSIDADE DE UMA ESCALA COMUM. PARÂMETROS DE SUPORTE À 
AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

No processo de avaliação, os impactes identificados e analisados por cada especialidade serão 
classificados, sempre que possível, de acordo com: 

• A sua natureza (positivos ou negativos), 

• A sua significância (muito significativos, significativos ou pouco significativos), 

• A sua magnitude (elevada, média, reduzida), 

• A sua probabilidade de ocorrência (certos, prováveis ou pouco prováveis), 

• A sua duração (temporários ou permanentes), 

• O seu início ou momento em que se produz o impacte (imediato, médio prazo ou longo 
prazo), 

• A sua reversibilidade (reversíveis ou irreversíveis), 

• A sua incidência (diretos ou indiretos), 

• A sua dimensão espacial (locais, regionais ou nacionais). 

Na avaliação:  

• A magnitude do impacte traduz o grau/intensidade da afetação potencial de determinado 
recurso, nomeadamente através da extensão da área afetada, ou seja, pela expressão 
espacial do impacte.  

• A significância do impacte traduz a importância local, regional, nacional ou internacional do 
recurso afetado, e a sensibilidade/vulnerabilidade do recurso em função do tipo de ações 
previstas no projeto em avaliação. 

Embora a avaliação dos impactes numa escala semi-quantitativa, como é a escala de -5 a +5 tenha a 
limitação de ser uma escala única e “solidária” com cada projeto específico em avaliação e seja, 
ainda, uma escala simples, aparentemente “linear”, a verdade é que a mesma traduz um juízo 
qualitativo de uma forma relativamente clara para expressar o carácter e grau das 
alterações/impactes esperados. 
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A maior limitação da escala é a dificuldade em fazer refletir, na valoração, pequenas variações dos 
impactes ou de expressão muito localizada, na medida em que as mesmas não contribuem para 
alterar a classificação global do impacte a nível de determinado fator/domínio de análise. 

A avaliação/quantificação da magnitude/significância ou significância global dos impactes teve 
como base uma escala de 10 valores, entre -5 e +5 (os sinais - e +, significam, respetivamente, a 
natureza do impacte esperado, negativo ou positivo). Em termos numéricos (ou do valor absoluto), 
a significância global dos impactes tem o seguinte escalonamento: 

• 1 - Impacte pouco significativo  

• 2 - Impacte pouco significativo a significativo  

• 3 - Impacte significativo 

• 4 - Impacte significativo a muito significativo 

• 5 - Impacte muito significativo 

A escala referida será aplicada em tabelas síntese de valoração dos impactes por cada fator e sub-
fatores avaliados, sem e com a implementação de medidas de minimização propostas para os 
impactes negativos, e de medidas de potenciação para os positivos quando aplicáveis, de modo a 
evidenciar a valoração dos impactes residuais, que são os que persistem para além da aplicação 
das medidas minimizadoras, e que podem ou não justificar a implementação de medidas 
compensatórias.  

É importante evidenciar que a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de projetos tem uma lógica 
de avaliação do ciclo de vida dos projetos (‘desde o berço à sepultura’), acompanhando e gerindo 
ambientalmente o projeto desde a sua conceção inicial ao fim da sua vida útil (fase de desativação 
com o enquadramento legal, técnicas e procedimentos à altura vigentes), exigindo a cada agente 
envolvido em cada uma das fases de desenvolvimento do projeto e da avaliação, a produção e 
gestão da informação necessárias ao enquadramento ambiental do projeto, em função dos 
domínios de intervenção/responsabilidades de cada agente envolvido nas sucessivas fases de 
implementação do projeto.  

8.2.1.4. OBJETIVAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS POR FATOR  

Cada um dos especialistas envolvidos na equipa técnica interdisciplinar do EIA será convidado a 
refletir sobre os limiares que definem as classes de impacte no respetivo fator de análise/avaliação, 
tendo em conta o presente projeto e a sua área de implantação. Este ajustamento e aferição para 
cada projeto e respetiva área de implantação são importantes, assim como a justificação e a 
fundamentação da avaliação realizada, de modo a objetivar a avaliação de impactes que tem, 
inerente à metodologia, um não desprezável fator de subjetividade em resultado de traduzir juízos 
de valor por parte de diversos especialistas.  

A tabela seguinte constitui uma tabela tipificada que será utilizada por cada especialista para a 
definição dos critérios e dos limiares que definem as classes de impacte para cada um dos 
parâmetros utilizados na avaliação dos impactes em cada um dos Fatores analisados/avaliados no 
EIA, de modo a permitir objetivar o mais possível a avaliação realizada nos diferentes fatores.  
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Tabela 8.1 – Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Fator  

PARÂMETRO 
CLASSIFICAÇÃO DO 

IMPACTE 
EXPLICAÇÃO / LIMIARES QUE DEFINEM AS CLASSES DE IMPACTE POR 

PARÂMETRO PARA O FATOR… 

Natureza 
Positivo 

Negativo 

Um impacte é positivo quando…  

Um impacte é negativo quando…  

Significância 

Muito significativos 

Significativos 

Pouco significativos 

Os impactes são muito significativos se…  

Os impactes são significativos se…  

Os impactes são significativos se…  

Magnitude 

Elevada 

Média 

Reduzida 

A magnitude do impacte é elevada se… 

A magnitude do impacte é média quando… 

A magnitude do impacte é reduzida se… 

Probabilidade 

Certos 

Prováveis 

Pouco prováveis 

Os impactes são certos quando… 

Os impactes são prováveis quando… 

Os impactes são prováveis se… 

Duração 
Temporários 

Permanentes 

O impacte gerado é temporário quando… 

O impacte gerado é permanente quando… 

Início 

Imediato 

Médio Prazo 

Longo Prazo 

O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o intervalo 
de tempo que decorre entre a ação que provoca o efeito (impacte) e a 
expressão do impacte propriamente dito.  

Considera-se que o impacte imediato quando… 

O impacte tem início a médio prazo quando… 

O impacte tem início a longo prazo quando… 

Reversibilidade 
Reversíveis 

Irreversíveis 

O impacte é reversível se… 

O impacte é irreversível se… 

Incidência 
Direto 

Indireto 

O impacte é direto se…  

O impacte é indireto se…  

Dimensão 
Espacial 

Locais 

Regionais 

Nacionais 

O impacte é local se…  

O impacte é regional quando…  

O impacte é nacional se…   

8.2.1.5. PONDERAÇÃO DOS FATORES E AVALIAÇÃO INTEGRADA DE IMPACTES 

A ponderação e avaliação integrada de impactes é desenvolvida conforme o descrito nas alíneas p) 
a s) da metodologia geral de avaliação de impactes exposta no capítulo 8.2.1.2 e que de seguida se 
repetem:  

p) Hierarquização dos fatores ambientais e respetivos subfactores de análise/avaliação 
(estes identificados por cada especialidade técnica do EIA), de modo a refletir a importância 
relativa de cada fator/subfator, em função das características da área de implantação do 
projeto e da sua envolvente, assim como das características do projeto e do seu 
funcionamento, para a hierarquização dos fatores/subfactores e dos impactes.  

Esta hierarquização será realizada com recurso a um ‘painel de ponderação’ constituído 
também pelos elementos da equipa técnica, agora apenas enquanto ‘cidadãos’. 
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q) Avaliação ponderada, com hierarquização dos impactes negativos, por um lado, e dos 
impactes positivos, por outro, para cada fator (considerando a agregação dos impactes nos 
respetivos subfactores), sem e com implementação das medidas de minimização dos 
impactes negativos e de potenciação dos impactes positivos. Esta avaliação sem e com 
medidas permite avaliar os impactes residuais e a eficácia das medidas de minimização 
propostas, nomeadamente para os impactes negativos significativos, a nível dos diferentes 
fatores biofísicos e socioeconómicos avaliados.  

r) Representação gráfica da avaliação ponderada dos impactes negativos e dos impactes 
positivos, sem e com medidas, para cada fator, para visualização fácil da avaliação 
realizada, numa aproximação à técnica do Value Path Display.  

8.2.1.6. DOCUMENTOS A PRODUZIR E A ENTREGAR  

No final do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) a informação recolhida e tratada será apresentada 
sob a forma de diferentes volumes: 

• Relatório Não Técnico (RNT) que contém uma síntese compreensiva do projeto e da 
análise/avaliação realizada no EIA;  

• Relatório Síntese (RS) que contém toda a análise e avaliação realizadas e que, pela 
extensão que usualmente detém constitui, na verdade, o Relatório Técnico (RT) do EIA; 

• Anexos Temáticos, que contêm toda a informação de suporte ao EIA, que pela sua 
extensão e carácter auxiliar, são incluídos neste volume do EIA; 

• Anexo de Peças Desenhadas, onde se incluirão todas as peças desenhadas temáticas 
produzidas, assim como, num subanexo 1 do mesmo, as peças desenhadas do projeto que 
foram fornecidas para o EIA. Independentemente de o Proponente ter de submeter, para 
procedimento de AIA, um conjunto próprio de Desenhos do Projeto alvo de licenciamento. 

O(s) Plano(s) de Gestão Ambiental (PGA) de projeto – para o projeto GH2A e, no aplicável, para 
projetos associados – embora desenvolvidos no âmbito do EIA a desenvolver, será(ão) 
organizado(s) em documento(s) autónomo(s), de modo a permitir a sua mais fácil utilização 
subsequente. 

Toda a informação com expressão espacial será tratada em ambiente de Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG) ArcGIS 10.4. A cartografia temática produzida no EIA será incluída no Volume de 
Peças Desenhadas.  
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8.2.2. PROJETOS NA ENVOLVENTE. METODOLOGIA PARA OS IMPACTES 
CUMULATIVOS 

Entendem-se como impactes cumulativos aqueles que resultam da acumulação de efeitos 
menores, cuja expressão é assinalável a partir de um determinado limiar, ou os que resultam da 
acumulação de efeitos (impactes) similares em áreas envolventes.  

8.2.2.1. IDENTIFICAÇÃO POSSÍVEL DE PROJETOS NA ENVOLVENTE. LIMITAÇÕES 

Encontrando-se a CTS na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão C1 SU do Plano de 
Urbanização da ZILS (PUZILS), a identificação possível de projetos previstos na envolvente será 
realizada através da consulta à aicep Global Parques, solicitando-se a esta entidade a identificação 
dos Proponentes de projetos na envolvente, assim como da respetiva localização.  

Com base naquela identificação, serão contactados os Proponentes dos projetos na envolvente 
para que possam fornecer informação para a análise/avaliação dos impactes cumulativos do 
Projeto GH2A.  

As principais limitações resultam do facto de os proponentes dos projetos ainda em fase de 
licenciamento e, por isso, de desenvolvimento do próprio projeto e estudos ambientais, não 
possuírem ainda/não poderem fornecer informação em tempo útil do presente EIA.  

Existe, contudo, a informação de que um novo projeto se localizará também no terreno a norte da 
CTS, também integrado na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão C1 SU, e que este projeto 
terá uma descarga de água de refrigeração no canal norte da infraestrutura de rejeição da CTS. Esta 
informação é relevante, pelo que interessa ter em conta na avaliação dos impactes cumulativos do 
projeto a descarga daquela atividade, em termos qualitativos e quantitativos, assim como o modo 
como será realizada a captação de água para a respetiva atividade.  

Relativamente às fases de expansão portuária, é de evidenciar que as 3ª e 4ª fases de expansão do 
Terminal XXI já se encontram em construção – razão pela qual serão já consideradas para a 
Caracterização da Situação de Referência do Projeto GH2A, nomeadamente para os impactes na 
componente marinha. 

Contudo, a expansão portuária futura para sul, através da concretização do Terminal Vasco da 
Gama (TVG), será tida em conta para a avaliação dos impactes cumulativos do Projeto GH2A sendo, 
no entanto, importante referir que esta mesma expansão portuária pela concretização do TVG se 
constitui, também, como o cenário de evolução da Situação de Referência das infraestruturas 
costeira na ausência do projeto GREENH2ATLANTIC (GH2A).  

8.2.2.2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS 

A identificação e caracterização dos impactes cumulativos com projetos na envolvente depende do 
grau de acesso à informação de que se venha a dispor. Nomeadamente a nível de potenciais 
descargas na costa, entre outros.  
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No caso da atividade económica implantada no terreno a norte da CTS e que terá uma descarga de 
água no canal norte da infraestrutura da CTS, a mesma será considerada na modelação da 
dispersão no mar, juntamente com a descarga do Projeto GH2A permitindo assim uma modelação 
das plumas em conjunto, para além da dispersão isolada da pluma do Projeto, deste modo 
permitindo uma avaliação cumulativa dos impactes no meio marinho. Com avaliação subsequente 
dos impactes da descarga do Projeto GH2A e dos impactes cumulativos nas comunidades 
aquáticas.  

A mesma metodologia é aplicável para os restantes fatores, na medida do que resultar disponível 
para a avaliação e do aplicável pelas características de ambos os projetos.  

8.3. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A IDENTIFICAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE IMPACTES EM CADA FATOR  

Apresenta-se, seguidamente, a metodologia de avaliação dos impactes em cada fator alvo de 
análise.  

8.3.1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Para avaliar os impactes no contexto das Alterações Climáticas será realizada uma análise das 
estratégias de mitigação e adaptação no âmbito do fator Alterações Climáticas, nomeadamente 
tendo em conta os documentos de referência existentes e sobretudo as linhas gerais dos 
instrumentos de política climática pós-2012, lançados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
93/2010, de 26 de novembro, que determinou a elaboração do Roteiro Nacional de Baixo Carbono 
(RNBC) e do Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC).  

8.3.1.1. COMPONENTE DE MITIGAÇÃO 

Para a avaliação dos impactes na fase de construção, dado o carácter temporário das atividades de 
construção, será efetuada uma avaliação qualitativa dos impactes, nos recetores sensíveis 
identificados na caracterização do ambiente afetado, tendo em conta a localização, dimensão e 
duração das obras previstas. A avaliação abrangerá todas as atividades decorrentes na fase de 
construção, tendo em conta: 

• Maquinaria a utilizar e tráfego previsto na obra; 

• Estruturas de apoio à obra a instalar na zona, tais como centrais de betão e/ou betuminoso 
e centrais de britagem, entre outras; 

• Características geológicas do local; 

• Volume de terras a movimentar. 

Será ainda apresentada a relação entre as atividades enumeradas anteriormente e os principais 
poluentes atmosféricos associados. A profundidade da análise será determinada pelos dados 
existentes à data de realização do estudo. 

Esta avaliação permitirá identificar medidas de minimização para redução das emissões de 
poluentes atmosféricos, durante a fase de construção do projeto.  

Ao nível da avaliação dos impactes na fase de exploração, está prevista a realização das seguintes 
tarefas: 
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• Verificação do potencial de redução das emissões de GEE com a implementação do projeto; 

• Enquadramento do projeto face às metas nacionais de redução de emissões de GEE, na 
vertente das alterações climáticas23. 

Esta avaliação permitirá identificar medidas de minimização, a aplicar no projeto, para redução das 
emissões de GEE, durante a fase de construção do projeto. Para fase de exploração do projeto não 
são expectáveis impactes negativos em termos de emissões de GEE. 

8.3.1.2. COMPONENTE DE ADAPTAÇÃO 

Ao nível da componente de adaptação, a identificação e avaliação dos impactes relativos ao 
projeto será efetuada segundo três perspetivas: 

a) Contributo para o agravamento de fenómenos climáticos extremos como ondas de calor, 
seca, incêndios florestais, regimes de inundação e fenómenos extremos de precipitação, 
entre outros.  

b) Identificação e avaliação dos riscos climáticos significativos sobre o projeto, de modo a 
identificar, se necessário, as medidas de adaptação específicas a incorporar no projeto, que 
minimizem o risco residual para um nível aceitável (vulnerabilidade climática do projeto). 

c) Alinhamento/contributo para as políticas nacionais e locais relativas às alterações 
climáticas. 

Esta avaliação terá em conta a metodologia "JASPERS, Guidance Note - The Basics of Climate 
Change Adaptation, Vulnerability and Risk Assessment” (versão 1, julho 2017), bem como as 
orientações presentes no documento da Comissão Europeia Comunicação da Comissão 2021/C 
373/01 "Diretrizes técnicas sobre a resiliência climática das infraestruturas para o período 2021-
2027", de 16 de setembro de 2021.  No que respeita ao alinhamento com os objetivos políticos e 
estratégias nacionais e locais definidas para o combate e adaptação às alterações climáticas será 
tida em conta a análise aos instrumentos referidos na caracterização da situação de referência. 

De forma a reconhecer os potenciais impactes no projeto (perspetiva apresentada na alínea b)) 
será realizada uma avaliação da vulnerabilidade do projeto aos perigos climáticos considerados 
relevantes para a área de estudo.  

A vulnerabilidade climática resulta do cruzamento entre:  

• exposição ao clima (atual e futuro) do local onde se implanta o projeto e,  

• sensibilidade particular, atendendo à especificidade do projeto e aos parâmetros climáticos 
em análise.  

 
 

23 Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030, Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) e o programa de Ação para Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), Lei 
de Bases do Clima – Lei nº 98/2021. 
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Para avaliar o grau de vulnerabilidade do projeto serão listados os principais elementos do projeto 
suscetíveis de serem afetados pelo evento climático e avaliado o impacte e a respetiva 
consequência e será efetuada uma análise de riscos, com base na seguinte matriz de risco (ou 
equivalente):  

 

Caso aplicável, serão propostas medidas de minimização no caso de identificação de riscos 
significativos das alterações climáticas para o projeto.  

De referir também que toda esta análise e avaliação de impactes procurará ter em consideração as 
medidas assumidas pelo projeto e que tenham expressão em termos de adaptação futura aos 
eventos climáticos ou perigos identificados e que permitam aumentar a sua resiliência às 
alterações climáticas. 

Dado o carácter temporário das atividades relacionadas com a construção da unidade de produção 
de hidrogénio verde, estimada em 2 anos (2024 e 2025), não se perspetiva avaliação de impactes 
associados à fase de construção no âmbito das alterações climáticas. 

8.3.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A identificação e avaliação de impactes sobre o fator ambiental geologia incidirá sobre as 
escavações e terraplenagens necessárias à implantação do projeto e os impactes provocados ao 
nível: 

• Da geomorfologia; 

• Da gestão das terras escavação, em função da respetiva qualidade, tendo por base os 
resultados do projeto de desativação que serão disponibilizados para o EIA do projeto 
GH2A; 

• Afetação de recursos minerais com interesse económico; 

• Afetação de património geológico.  

Em sentido oposto, avaliar-se-ão os impactes sobre o próprio Projeto, atendendo à sismicidade da 
região. 
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8.3.3. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

8.3.3.1. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A avaliação de impactes da construção e exploração do Projeto (incluindo os projetos 
subsidiários/complementares) nos recursos hídricos superficiais terá por base as ações de projeto 
potencialmente indutoras de impactes ao nível deste fator ambiental e a caracterização da rede 
hidrográfica e respetivas bacias hidrográficas, e das massas de águas para onde drenam as áreas de 
intervenção do Projeto (ao nível da qualidade das massas de água, usos atuais e potenciais e 
objetivos de qualidade a atingir).  

Serão assim avaliados os impactes ao nível das alterações da drenagem natural e da qualidade da 
água superficial, tendo por base a matriz dos critérios de classificação dos impactes ambientais ao 
nível dos Recursos Hídricos Superficiais a definir, de acordo com o tipificado no Capítulo 8.2.  

Será dada particular relevância à análise dos impactes decorrentes da descarga de água no mar 
através do estudo de dispersão, conforme se indica no subcapítulo 8.3.3.2 seguinte.  

É de relevar que para a avaliação dos impactes cumulativos será tida em consideração a possível 
concretização do Terminal Vasco da Gama, sendo verdade que esta concretização se pode também 
verificar no cenário de evolução da situação de referência sem projeto.  

No que respeita à avaliação dos impactes ao nível dos recursos hídricos será ainda realizada a 
necessária articulação com a avaliação de impactes a efetuar ao nível de: 

• Sistemas Ecológicos – componente marinha – nomeadamente nos aspetos relacionados 
com a qualidade ecológica da água. 

• Ordenamento do Território – aspetos relacionados com ocupação/afetação do Domínio 
Hídrico.  

8.3.3.2. COMPONENTE DE ESTUDO DA DISPERSÃO DA DESCARGA NO MAR 

A dispersão do efluente (térmico e salino) descarregado no meio marinho, que fornecerá 
informação de suporte para a avaliação dos impactes no fator, nomeadamente na componente 
marinha, será caracterizada utilizando o sistema de modelos MOHID (www.mohid.com) que tem 
um conjunto de módulos que permitem simular os principais processos físicos presentes nos meios 
aquáticos. 

Tal como se referiu acima, a mistura dos efluentes térmico e salino ao longo do circuito de descarga 
induz um aumento da salinidade da descarga insignificante, relativamente à salinidade no meio 
marinho. Este pequeno aumento de salinidade será mesmo assim tido em conta na simulação da 
descarga.  

O aumento de temperatura no meio recetor devido à pluma de água associada à descarga será 
caracterizado para os seguintes cenários: 

• Situações de meteo-oceanografia que induzem temperatura do mar mais elevada no local; 

• Evolução das obras de expansão portuária que condicionam a dispersão da pluma, 
incluindo a eventual construção futura do Terminal Vasco da Gama; 
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• Aumento cumulativo da temperatura devido ao efluente da atividade localizada na parcela 
a norte da CTS e que utilizará o canal 1 (norte) da estrutura de rejeição da CTS para a 
descarga da a água do respetivo circuito de refrigeração.  

Estes cenários permitirão avaliar o enquadramento da descarga nos requisitos do Decreto Lei 
236/98. Este estabelece no seu ANEXO XVIII (Valores limite de emissão (VLE) na descarga de águas 
residuais) um valor de “Aumento de 3ºC” referindo que este é o valor da “Temperatura do meio 
recetor após a descarga de água residual, medida a 30 m a jusante do ponto de descarga, podendo 
o valor médio exceder o valor médio mensal do 2º”. 

8.3.4. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS OU HIDROGEOLOGIA 

A identificação e avaliação de impactes sobre o fator ambiental recursos hídricos subterrâneos 
incidirá, no que a aspetos quantitativos diz respeito, sobre as escavações necessárias à implantação 
do projeto e a sua possível interferência em captações de água subterrânea próximas e/ou na 
alteração da profundidade do nível freático. 

No que respeita à qualidade das águas subterrâneas avaliar-se-á, atendendo às substâncias 
presentes na área de Projeto e às suas formas de acondicionamento e manuseamento, o potencial 
de contaminação das águas subterrâneas. 

8.3.5. ENQUADRAMENTO DO PROJETO NA DIRETIVA-QUADRO DA ÁGUA 

Tendo como objetivo verificar o cumprimento da Diretiva-Quadro da Água será realizado o 
enquadramento do Projeto na DQA com os seguintes objetivos: 

(1). Analisar se o Projeto em análise pode ser responsável por deteriorar o estado das massas 
de água (alterando a qualidade dos elementos que suportam a sua classificação); 

(2).  Analisar se o Projeto pode impedir que se atinja o bom estado/potencial ecológico da 
massa de água em que se insere.  

Esta análise será sintetizada na forma de tabelas e será realizada, quer para a massa de água 
superficial, quer subterrânea. 

No enquadramento a realizar serão sintetizadas as seguintes informações: 

• Caracterização das Ações/Projeto, quer para a fase de construção, quer para a fase de 
exploração; 

• Caracterização do Meio englobando: 
o Identificação das Massas de Água a afetar; 
o Características e Classificação do Estado/Potencial Ecológico; 
o Objetivos Propostos e Medidas Previstas no PGBH; 
o Pressões Ocorrentes; 
o Outros projetos que possam implicar, na mesma massa de água, impactes 

cumulativos. 

Com base na sistematização desta informação será realizada a análise da possibilidade de 
deterioração/comprometimento do Bom Estado/potencial da massa de água induzida pelo projeto. 
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Após caracterização da situação de referência e tendo em conta as várias ações do projeto, 
previstas quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração, serão identificados e 
avaliados os impactes ambientais decorrentes do projeto sobre os recursos hídricos, propostas 
eventuais medidas de mitigação dos impactes negativos e elaborado o plano de monitorização, 
caso se justifique. 

Depois do estudo efetuado serão apresentadas as conclusões de viabilidade do projeto no que diz 
respeito à componente recursos hídricos de superfície. 

8.3.6. SOLOS E CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

A identificação e avaliação de impactes do Projeto GH2A e dos projetos associados sobre o fator 
ambiental ‘Solos e capacidade de uso dos solos’ (no sentido pedológico) incidirá sobre fenómenos 
de: 

• Compactação dos solos; 

• Contaminação dos solos; 

• Alteração de usos. 

É de relevar que, para efeitos de análise e avaliação de impactes do Projeto GH2A se considera que 
o mesmo se implanta em terrenos descontaminados, conforme requisitos para a implantação de 
novas atividades em parcelas de terreno de antigas atividades industriais, após boa implementação 
nas parcelas de terreno interessadas pelo projeto, das ações previstas no Projeto de Desativação da 
CTS, em curso (ver capítulo 3.4).  

8.3.7. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

8.3.7.1. COMPONENTE TERRESTRE 

A identificação e avaliação de impactes sobre a componente terrestre do fator Sistemas Ecológicos 
incidirá sobre fenómenos de: 

• Flora, vegetação e habitats: 
o Quantificação da perda de flora por tipologia afetada, dando especial relevância às 

espécies de grande interesse para a conservação, ou seja, não só as que possuem 
estatuto de conservação na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal 
Continental (Carapeto, A. et al., 2020), como também as consideradas prioritárias 
para a conservação no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, com a última 
alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro;  

o Perda de habitats naturais e seminaturais incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 
140/99 de 24 de abril, com a última alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 156-
A/2013 de 8 de novembro, inclusive as afetações de povoamentos de quercíneas 
(sobreiros e/ou azinheiras), sob forma de montado, florestas ou indivíduos 
isolados, e linhas de água com vegetação ribeirinha.  

• Fauna 
o Perda de espécies faunísticas pela perda de habitats, dando especial atenção às 

espécies ameaçadas ou protegidas; 
o Perda direta de espécies faunísticas, por mortalidade; 
o Perturbação que as atividades do projeto possam induzir sobre a fauna.  
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Os impactes negativos sobre a biodiversidade (flora, vegetação, habitats e fauna) serão 
considerados significativos, se determinarem importantes afetações sobre o equilíbrio do 
ecossistema existente, introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, afetando ou 
destruindo em efetivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies animais ou vegetais, 
endémicas raras ou ameaçadas, ou atingindo de algum modo o património natural protegido por 
legislação específica. Serão considerados muito significativos, se a importância dos equilíbrios ou 
das espécies afetadas for grande ou ainda se a extensão das áreas afetadas for considerável. 

8.3.7.2. COMPONENTE MARINHA 

A identificação e avaliação de impactes sobre as comunidades biológicas aquáticas será feita 
considerando as características do projeto e as ações previstas durante a fase de exploração do 
projeto, nomeadamente a eliminação do efluente descarregado no canal sul da infraestrutura de 
rejeição da CTS. O cruzamento da informação referente às propriedades dos efluentes e o 
comportamento da pluma (estudado através da modelação da dispersão) resultante da sua 
eliminação no meio recetor com as características das diferentes componentes biológicas em 
análise, permitirão a inventariação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes. 

A identificação e avaliação de impactes sobre as comunidades de fitoplâncton, macroalgas, 
macroinvertebrados bentónicos e ictiofauna, será feita de acordo com a metodologia descrita no 
capítulo 8.2. Complementarmente, e utilizando a mesma metodologia, serão identificados, 
caracterizados e avaliados os potenciais impactes sobre a qualidade química da água. 

8.3.8. USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Neste capítulo será feita uma avaliação da forma como o projeto em estudo contribui ou poderá 
contribuir para a prossecução dos objetivos e metas definidos nos instrumentos de gestão 
territorial analisados. 

Será feita a análise da compatibilidade do projeto com os planos e programas nacionais e setoriais, 
regionais e municipais na fase prévia à construção, considerando o contributo que a 
implementação do mesmo constitui para a implementação destes planos e programas e de que 
forma influi nas dinâmicas territoriais. 

A alteração no uso atual do solo e as interferências do projeto com as condicionantes e servidões 
existentes na área de implementação do projeto serão analisadas na fase de construção. 

A avaliação da significância dos impactes identificados terá em conta a seguinte escala: 

• Muito significativo: se a implementação do projeto determina uma alteração de 
consequências muito severas, afetando classes de uso ou tipologias de elevado valor e 
raridade e muito difícil ou impossível de reverter ou compensar. 

• Moderadamente significativo: quando a implementação do projeto determina uma de 
mediana severidade, com afetação de classes de uso e tipologias de valor moderado, 
gerando apenas situações de incompatibilidade ou conflito passíveis de ser ultrapassadas. 

• Pouco significativo: quando o projeto, pelas suas características, induz apenas alterações de 
baixa severidade, afetando tipologias de baixo valor ou de fácil compatibilização com as 
mesmas. 
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8.3.9. QUALIDADE DO AR 

Para a avaliação dos impactes na fase de construção, dado o carácter temporário das atividades de 
construção será efetuada uma avaliação qualitativa dos impactes, nos recetores sensíveis 
identificados na caracterização do ambiente afetado, tendo em conta a localização, dimensão e 
duração das obras previstas. A avaliação abrangerá todas as atividades decorrentes na fase de 
construção, tendo em conta: 

• Maquinaria a utilizar e tráfego previsto na obra; 

• Estruturas de apoio à obra a instalar na zona, tais como centrais de betão e/ou betuminoso 
e centrais de britagem, entre outras; 

• Características geológicas do local; 

• Volume de terras a movimentar. 

Será ainda apresentada a relação entre as atividades enumeradas anteriormente e os principais 
poluentes atmosféricos associados. A profundidade da análise será determinada pelos dados 
existentes à data de realização do estudo. 

Esta avaliação permitirá identificar medidas de minimização, a aplicar no projeto, para redução das 
emissões de poluentes atmosféricos, durante a fase de construção do projeto.  

8.3.10. AMBIENTE SONORO 

Após a caracterização da situação de referência no que respeita ao ambiente sonoro, a avaliação de 
impactes será realizada com recurso às seguintes tarefas sequenciais às daquela fase:  

c) construção de modelos acústicos 3-D para previsão da: (i) emissão sonora resultante da 
operação do projeto e tráfego associado, (ii) emissão sonora resultante de operações 
construtivas em fase de construção com base em tipologias de equipamentos mais 
previsíveis; 

d) cálculo previsional de ruído gerado na fase de construção;  
e) cálculo previsional dos valores dos indicadores regulamentares de ruído na fase de 

execução, considerando o modelo de simulação acústica desenvolvido e os métodos de 
cálculo previsional estalecidos no Decreto-Lei n.º 136-A/2019 (Diretiva UE 2015/996), para 
os eventuais cenários de operação da unidade industrial e do tráfego associado;  

f) análise da conformidade dos níveis de ruído previstos, com os valores limite legais 
aplicáveis conforme estabelecido no Regulamento Geral do Ruído (artigos 11.º e 13.º);  

g) análise e avaliação de impactes no ambiente sonoro; 
h) se necessário, dimensionamento de eventual necessidade de adoção de medidas de 

minimização ou de controlo de ruído (estratégias, procedimentos, dispositivos 
atenuadores, etc.) e estabelecimento de objetivos de redução de ruído;  

i) especificação de tipologias de soluções a adotar, em função do nível de desenvolvimento 
do projeto; 

j) definição de um Programa de Monitorização de Ruído e/ou de Plano de Gestão de Ruído, 
se justificável. 

Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa 
fundamentada, relativamente ao ambiente sonoro decorrente do projeto da unidade industrial em 
avaliação. 
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A avaliação dos impactes nos recetores potencialmente mais afetados será efetuada de modo 
qualitativo e sempre que possível proceder-se-á à sua quantificação tendo por base a prospetiva 
dos níveis sonoros de ruído ambiente associados à execução do projeto. 

Em termos metodológicos, e com vista à identificação e avaliação de impactes serão elaborados 
modelos acústicos computacionais 3D, considerando o modelo digital de terreno e as 
características do projeto, para os cenários de exploração da unidade industrial, e efetuada 
previsão dos níveis de ruído particular dos vários indicadores de ruído, nos recetores 
individualizados (piso e fachada mais desfavorável), e produzidos mapas de ruído para os 
indicadores Lden e Ln. 

Para além da característica tridimensional das fontes sonoras e da respetiva potência sonora, na 
modelação serão ainda consideradas as diretrizes do documento “Good Practice Guide for Strategic 
Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure”. 

Com vista à avaliação dos níveis sonoros junto dos recetores sensíveis mais próximos será 
desenvolvido um modelo 3D do local, com recurso ao programa informático de CadnaA, na sua 
versão mais atualizada (2022). 

O software CadnaA (Versão BPM XL), desenvolvido pela empresa alemã Datakustik permite que, de 
forma rápida e eficaz, sejam determinados, mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos 
os “caminhos sonoros” entre as diferentes fontes e os diferentes recetores, mesmo em zonas de 
orografia e/ou de obstáculos complexos, integrando, assim, os parâmetros com influência, 
nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as condições atmosféricas 
predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros, mediante seleção de recetores 
específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído 2D e 3D.  

Na modelação, com recurso ao programa informático CadnaA, as previsões serão efetuadas com o 
método de cálculo CNOSSOS, que é o método recomendado pelo Decreto-lei nº136-A/2019 (que 
transpõe a Diretiva (UE) 2015/996). 

A conformidade legal da unidade indústria, enquanto atividade ruidosa permanente, será avaliada 
em atendendo ao cumprimento dos Valores Limite de Exposição (artigo 11º do RGR) e aos limites 
do denominado Critério de Incomodidade, conforme estabelecido no artigo 13.º do RGR. 

Assim, a avaliação dos impactes será efetuada através da comparação dos níveis de ruído 
referência (residual), com os níveis de ruído ambiente decorrente da exploração da unidade 
industrial, previstos nos recetores sensíveis (fachada e piso mais desfavorável), e através de 
confrontação dos respetivos limites legais aplicáveis (Decreto-Lei 9/2007). 

Se necessário, serão definidas e propostas as Medidas de Minimização adequadas ao cumprimento 
dos limites legais aplicáveis: fase de construção artigos 14º e 15º do RGR e na fase de exploração, 
artigos 11.º e 13.º do RGR. 

Serão apresentadas e descritas as tipologias de soluções de minimização e as suas características, 
com eventuais requisitos de instalação, montagem e manutenção, tendo a especificações do 
projeto.  
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Em função dos resultados das previsões e da conformidade legal com os limites do RGR (Decreto-
Lei 9/2007), será proposto um Programa de Monitorização de Ruído, para as fases de construção e 
de exploração, de acordo com as disposições da Portaria nº 395/2015 de 4 de novembro.  

As conclusões da avaliação dos impactes no ruído poderão, ainda, recomendar a implementação de 
um Plano de Gestão de Ruído, que inclua o Programa de Monitorização de Ruído, mas mais 
abrangente do que este, no sentido de integrar a componente ruído nos fatores de decisão de 
futuro desenvolvimento da unidade industrial, garantindo desta forma a continuidade da 
conformidade legal e a sua integração harmoniosa na comunidade envolvente. 

8.3.11. PAISAGEM 

Neste capítulo será feita uma avaliação da forma como a paisagem será alterada pela 
implementação do projeto. Genericamente, os impactes na paisagem traduzem-se, 
fundamentalmente, na desorganização da paisagem durante a fase de construção; e na introdução 
de novos elementos na paisagem. 

Serão estimados impactes visuais, estruturais e funcionais decorrentes das várias ações de projeto. 
Para avaliação da extensão dos impactes cénicos será feita a modelação da bacia visual dos vários 
elementos que compõem o projeto.  

A avaliação da significância terá em conta a seguinte escala: 

• Muito significativo: se a implementação do projeto determina uma alteração estrutural na 
paisagem de consequências muito severas no seu funcionamento, ou se traduz na criação 
de uma intrusão visual grave em áreas de valor cénico ou paisagístico elevado ou muito 
elevado. 

• Moderadamente significativo: quando a implementação do projeto determina uma 
alteração estrutural na paisagem de consequências pouco severas no funcionamento da 
mesma, ou se traduz na criação de uma intrusão visual em áreas de valor cénico ou 
paisagístico médio a elevado, ainda que de média severidade. 

• Pouco significativo: quando o projeto, pelas suas características, não induz alterações 
estruturais profundas na paisagem e, cumulativamente, por se localizar numa área de 
grande capacidade de absorção visual ou pelas suas características volumétricas, não 
determina a criação de uma intrusão visual assinalável. 

8.3.12. SOCIOECONOMIA 

Na sequência da caracterização realizada, a identificação e análise de impactes decorrerão da 
avaliação dos efeitos do Projeto no território, na população e nas atividades em geral, 
considerando as diferentes escalas de análise e as fases de construção, exploração e encerramento. 

Serão também analisados os efeitos cumulativos do projeto com outros projetos relevantes, 
existentes ou previstos. 

Para além da avaliação das potenciais incidências negativas, expectáveis de ocorrer 
maioritariamente na fase de construção, serão destacados os expectáveis efeitos positivos do 
Projeto, por fases, ao nível da economia e emprego e, de forma mais significativa, do seu 
contributo para a transição energética. 
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Os critérios utilizados para a classificação dos impactes seguirão, de uma forma geral, os critérios 
definidos para a generalidade das componentes do EIA. 

A atribuição de níveis de significância procurará traduzir a integração entre uma dimensão 
quantitativa do impacte (expressa na magnitude) e uma dimensão qualitativa, traduzida na 
importância atribuída a esse impacte, seja em função do contexto social e cultural local, seja em 
função da importância relativa dos espaços ou funções do território. 

Assim, a avaliação de impactes sobre a componente Socioeconómica incidirá na avaliação dos 
efeitos que o projeto terá na situação atual no território em estudo. A avaliação de impactes terá 
como objetivo caracterizar e quantificar a tipologia de impactes nas diferentes dimensões que o 
projeto terá nas populações afetadas direta ou indiretamente, de forma a antecipar e garantir que 
são implementadas medidas eficazes de prevenção, mitigação e minimização de impactes. 

Na sequência das atividades potencialmente mais geradoras de impactes, a avaliação incide nos 
fatores onde os mesmos terão maior incidência, como a incomodidade e bem-estar, eventuais 
alterações de usos e ocupação do solo, mobilidade e circulação rodoviária e ferroviária, presença 
de trabalhadores em obra, aquisição de bens, contratação de serviços e dinamização da atividade 
económica, incluindo o turismo. 

A avaliação do impacte de cada uma das atividades inerentes às diferentes fases do projeto visará 
identificar os efeitos associados à implementação do projeto GH2A em Sines. Assim, e no que 
concerne à componente socioeconómica, propõe-se a avaliação de impactes nas seguintes 
dimensões: 

• Investimento; 

• Efeitos gerados ao nível do emprego/desemprego; 

• Aquisição de bens e serviços; 

• Dinamização de atividades económicas, pelos insumos da obra e consumos dos 
trabalhadores; 

• Rendimento das famílias; 

• Incomodidade e bem-estar; 

• Eventuais alterações de uso e ocupação do solo; 

• Rede viária e transportes; 

• Presença de trabalhadores e conflitualidade; 

• Afetação de serviços públicos. 

Será ainda uma avaliação de impactes cumulativos, considerando os vários projetos em curso e/ou 
previstos na envolvente da área de estudo. 

Considerando a dimensão e a natureza do projeto, ao longo do processo de AIA e em paralelo com 
a presente PDA, podem ser desenvolvidas ações de comunicação e envolvimento das partes 
interessadas, cujos resultados, se disponíveis, serão considerados no desenvolvimento do EIA, nas 
diferentes componentes em análise e avaliação de impactes. Tais ações incluem reuniões 
periódicas com os Municípios e outros Stakeholders relevantes identificados, participação, por 
exemplo, com informação sobre o presente projeto nos Conselhos Locais de Ação Social, entre 
outras.  
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As referidas ações contribuirão com/receberão inputs para a/da componente Socioeconomia do 
EIA, quer no que respeita à identificação e avaliação de impactes, quer no que respeita às medidas 
de minimização/compensatórias e, eventualmente, às medidas potenciadoras de impactes 
positivos. 

Como corolário da avaliação de impactes será efetuada no EIA, nas situações em que tal for 
aplicável e justificável, uma proposta de medidas de minimização ou de potenciação dos impactes. 

No seguimento da identificação e avaliação dos impactes sociais e económicos, poderá a equipa 
considerar relevante a definição de um Programa de Monitorização da Componente 
Socioeconómica (PMCS), que deverá estabelecer as diretrizes necessárias à sua correta definição 
e/ou execução nas fases seguintes do projeto (fase prévia à construção, fase de construção e fase 
de exploração).  

8.3.13. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A partir da caracterização georreferenciada das ocorrências de interesse cultural, executada na 
Situação de Referência do fator, serão estimados, por sobreposição espacial e de modo 
individualizado, por ocorrência, os impactes negativos que possam resultar da execução do projeto, 
nas suas diferentes fases, de acordo com metodologia convencional de avaliação de impactes.  

Os principais parâmetros de alteração de estado de uma ocorrência são: afetação parcial ou total 
(efeito negativo); degradação por intrusão na envolvente espacial (efeito negativo); identificação 
de valores incógnitos e sua salvaguarda física ou pelo registo (efeito positivo). 

Como principais ações com impacte relevante no fator Património Cultural, imóvel, podem 
considerar-se, entre outras, a mobilização de solo, nomeadamente nas fases de desmatação e 
limpeza do terreno com decapagem, mesmo que parcial, a escavação e aterro para instalação de 
infraestruturas diversas, nomeadamente para abertura de fundações e valas, a eventual demolição 
de edificado pré-existente, a circulação de maquinaria pesada e a intrusão na envolvente espacial 
de imóveis de maior valor cultural. 

As ações com potenciais impactes negativos são as seguintes, por fases: na fase de construção, 
circulação de máquinas, desmatações, movimentação de terras e escavações, para instalação de 
áreas funcionais da obra, para construção do projeto e infraestruturas associadas, para ações finais 
de requalificação ambiental e demolição de edificado existente; na fase de exploração, a reparação 
ou alteração das infraestruturas do Projeto, com maior relevância em posições não afetadas na 
anterior fase de construção. 

Para a resolução dos impactes negativos identificados serão propostas medidas específicas de 
minimização, desde o incremento da caracterização das ocorrências em causa (por lacuna de 
conhecimento), à alteração do layout do projeto, à conservação in situ, ou ao estudo exaustivo com 
desmonte e salvaguarda pelo registo, nos termos da legislação aplicável. Como medida geral de 
minimização de impactes negativos consigna-se o acompanhamento por arqueólogo das 
empreitadas de construção. Deverá ponderar-se a relevância da adoção de uma medida de 
monitorização aplicável ao património arqueológico. 
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8.3.14. SAÚDE HUMANA 

Atendendo às características particulares do Projeto em causa – produção de hidrogénio verde - e 
seus projetos associados - neste caso, o transporte do hidrogénio por gasoduto até à Refinaria de 
Sines e REN Gasodutos e duas linhas elétricas de muito alta tensão (LMAT) –, para a saúde humana, 
para a identificação e avaliação dos impactes ambientais serão analisadas as questões de saúde 
humana relacionadas com a saúde em geral e as eventuais alterações na qualidade de vida, com os 
riscos para a saúde humana da exposição ao ruído e aos campos eletromagnéticos, da população 
na envolvente, face à situação de referência. 

Desta análise, ficarão excluídos os trabalhadores da instalação, já que o fator saúde humana apenas 
incide na população presente na envolvente ao Projeto, de acordo com as diretrizes europeias. 
Relativamente aos poluentes atmosféricos, tendo em conta o tipo de projeto, na fase de 
exploração não existirão emissões atmosféricas, e na fase de construção os seus efeitos serão 
minimizáveis e temporários, pelo que não é relevante considerar os efeitos da exposição a 
poluentes atmosféricos na saúde humana. 

Para a avaliação de impactes serão utilizadas as diretrizes internacionais e nacionais em matéria de 
avaliação de riscos para a saúde humana no contexto da avaliação de impacte ambiental, da 
exposição ao ruído e aos campos eletromagnéticos. Em particular, no caso do ruído, recorrer-se-á 
às Diretrizes da OMS de 2018, já referidas para a situação de referência. De acordo com a 
identificação preliminar efetuada, os recetores sensíveis mais próximos com população presente 
local, localizam-se a uma distância superior a 900 m. 

A avaliação dos impactes ambientais será efetuada para as fases de construção e de exploração. Os 
critérios de classificação e avaliação de impactes serão os definidos na metodologia geral do EIA em 
conjunto com outros critérios específicos definidos para o fator ambiental saúde humana, 
nomeadamente ao nível da significância e da magnitude. 

8.4. ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL 

8.4.1. OBJETIVO E ÂMBITO 

Será realizada uma Avaliação de Riscos Ambientais com o objetivo de: 

• Identificar as situações acidentais que são relevantes sob o ponto de vista da saúde 
humana e ambiente no âmbito do projeto em avaliação; 

• Caracterizar as consequências resultantes da ocorrência das situações acidentais 
identificadas; 

• Concluir sobre o risco de acidentes, considerando os efeitos de redução de risco, pela 
aplicação das medidas de prevenção e mitigação. 

Da análise de riscos a realizar resultará uma listagem dos riscos associados a possíveis 
acontecimentos e a sua avaliação qualitativa de acordo com a Matriz de Risco que se apresenta 
mais adiante. 

Tendo em conta que o risco não pode ser totalmente eliminado, é necessário geri-lo. Este processo 
consiste em avaliar, controlar, mitigar, planear, prevenir, proteger e preparar respostas a crises. 

Salienta-se que se estará fora do âmbito da avaliação de riscos a realizar os aspetos específicos 
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relacionados com a segurança e higiene no trabalho relativos à execução dos trabalhos na fase de 
construção. 

Estará igualmente fora do âmbito da avaliação, a análise da segurança interna e respetivas medidas 
associadas às atividades de exploração e manutenção do projeto, que deverão salvaguardar 
trabalhadores. 

Para a elaboração da avaliação de riscos serão tidas em consideração as características particulares 
do local de implantação do projeto e as características intrínsecas do Projeto em avaliação 
(incluindo os projetos complementares/associados).  

Serão ainda tidos em consideração os elementos/recomendações que vierem a ser 
fornecidos/definidos no âmbito da Consulta às Entidades (a realizar, quer pela APA, no âmbito do 
parecer a emitir à presente PDA, quer no âmbito da Consulta às Entidades a realizar no decurso da 
elaboração do EIA), nomeadamente, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) e Serviço Municipal de Proteção Civil de Sines. 

Refere-se desde já que serão tidas em conta as diretrizes constantes dos seguintes documentos: 

• Manual de Avaliação de Impacte Ambiental na vertente Proteção Civil, setembro 2008. 

• Plano Geral Municipal de Emergência de Sines, Câmara Municipal de Sines, Serviço 
Municipal de Proteção Civil. 

8.4.2. METODOLOGIA 

Para melhor entender o âmbito da avaliação de riscos que será realizada é importante clarificar os 
seguintes conceitos: 

• Perigo – propriedade intrínseca de uma substância ou situação física causar dano (no 
presente caso na saúde humana ou no ambiente); 

• Risco – combinação da probabilidade de ocorrência e um evento indesejado (perigo) pela 
gravidade do dano que dele pode resultar (neste caso na saúde humana ou no ambiente). 

Em suma, o conceito de risco refere-se à probabilidade condicional de um acontecimento 
específico, sendo que a análise de risco consiste no processo de estimar uma probabilidade de 
ocorrência desse acontecimento e a provável magnitude dos efeitos adversos causados (em termos 
de saúde, ecologia ou economia), durante um determinado período de tempo. Deste modo, a 
análise de risco é a avaliação metódica, quantitativa ou qualitativa, de uma atividade, visando a 
determinação da probabilidade dessa atividade produzir danos, conjugada com a severidade desses 
danos.  

O risco é, assim, uma função complexa que envolve: 

• A identificação dos perigos relacionados com determinado sistema tecnológico ou 
ambiental; 

• A probabilidade de que um perigo resulte num evento indesejado; 

• A vulnerabilidade do ambiente a um evento indesejado, de modo a determinar a gravidade 
do evento indesejado. 

Para a realização Análise de Riscos Ambientais será adotada a seguinte metodologia: 
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(1) ETAPA 1 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Em função da localização do projeto e das suas características intrínsecas, proceder-se-á à 
identificação dos perigos naturais e tecnológicos, entendidos de acordo com o explicitado abaixo: 

i) Perigos Naturais – aqueles que resultam de fenómenos naturais como sejam sismos, 
movimentos de massa em vertentes, cheias e inundações, ondas de calor, secas,  

 
ii) Perigos Tecnológicos - com origem no Projeto – aqueles que resultam de acidentes 

súbitos e não planeados decorrentes da atividade humana relacionados com o projeto, 
como sejam acidentes no transporte de substâncias perigosas, acidentes em 
estabelecimentos industriais, incêndios industriais, acidentes rodoviários, etc. 

 
iii) Perigos Tecnológicos com origem fora do Projeto – aqueles que resultam de acidentes 

súbitos e não planeados decorrentes da atividade humana causados por eventos com 
origem fora do projeto (por exemplo atos de vandalismo/atentados terroristas). 

 
De salientar que a identificação dos perigos tecnológicos com origem no projeto terá por base, a 
Análise e Gestão de Riscos (metodologia HAZID / HAZOP) da Instalação de Produção de Hidrogénio 
(H2) e do Gasoduto que constará dos elementos de projeto a serem desenvolvidos e fornecidos 
pelo proponente. Esta Análise e Gestão de Riscos identificará os vários cenários de risco associados, 
nomeadamente a falhas de equipamentos, cujas consequências serão tidas em conta na avaliação 
de Riscos Ambientais a realizar. 
 
(2) ETAPA 2 - DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RISCO 

Para a determinação do nível de risco e aceitabilidade dos riscos, relativos aos perigos 
identificados, será efetuada uma avaliação semi-quantitativa, de forma matricial tendo como base 
os critérios e a matriz de risco apresentados abaixo. 

Os perigos identificados serão caracterizados em termos de probabilidade da sua ocorrência, de 
acordo com os critérios definido na Tabela 8.2 e de acordo com a respetiva severidade, de acordo 
com os critérios apresentado na Tabela 8.3. Salienta-se que estes critérios são preliminares e 
serão pormenorizados e revistos durante a elaboração do EIA, caso necessário, para melhor se 
ajustarem ao projeto em avaliação.  
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Tabela 8.2 – Critérios de probabilidade  

CLASSIFICAÇÃO CRITÉRIO DE PROBABILIDADE 

Muito provável 

Ocorrerá continuamente ou com períodos médios de retorno da ordem dos:  

• fase de construção: 7 dias 

• fase de exploração: 1 ano 

Provável 

Ocorre com frequência ou com períodos médios de retorno da ordem dos: 

• fase de construção: 30 dias 

• fase de exploração: 5 anos 

Ocasional 

Ocorre algumas vezes durante o ciclo de vida do projeto e com um período de retorno da 
ordem dos: 

• fase de construção: 90 dias 

• fase de exploração: 10 anos 

Remoto 

Nunca ocorreu ainda que possa ter ocorrido noutro projeto. Acontecimento com um período 
de retorno superior a: 

• fase de construção: 180 dias 

• fase de exploração: 20 anos 

Improvável Não se espera que venha a ocorrer ao longo do ciclo de vida do projeto (50 anos) 

 

Tabela 8.3 – Critério de magnitude das consequências (Severidade) 

CLASSIFICAÇÃO CRITÉRIO DE SEVERIDADE 

Muito elevado 

Acidente severo de efeitos ilimitados com repercussão no tecido social local, que produz perda 
parcial ou total para o sistema ou o ambiente. Mortes na instalação, mortes ou danos pessoais 
graves fora da instalação, danos ambientais significativos e persistentes fora da instalação. 
Pode provocar perdas financeiras severas 

Elevado 
Acidente grave de efeitos limitados. Danos pessoais com incapacidade na instalação, danos 
pessoais reversíveis na comunidade. Paragem da instalação, danos ambientais não persistentes 
fora da instalação. Pode provocar perdas financeiras elevadas 

Moderado 
Danos pessoais ligeiros na instalação, danos ambientais de longo prazo na instalação, danos 
ambientais pouco significativos e não persistentes fora da instalação. Podem dar origem a 
queixas por parte dos utilizadores 

Baixo 
Problemas operacionais, sem danos pessoais ou impacte ambiental significativo e sempre não 
persistente. Improvável dar origem a queixas por parte dos utilizadores 

Muito baixo Problemas operacionais instantâneos sem impacte ambiental 

Para a determinação do nível de risco e aceitabilidade dos riscos, relativos aos perigos identificados 
serão definidos os critérios de avaliação do risco, ou seja, a matriz de riscos - critérios de avaliação, 
que cruza a magnitude das consequências (severidade do dano) vs frequência (probabilidade de 
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ocorrência). 

Do cruzamento destes dois critérios (probabilidade/frequência e magnitude/severidade) resultará o 
nível de risco que será determinado com recurso à matriz de risco apresentada na Tabela seguinte. 

Tabela 8.4 – Matriz de risco – critérios de avaliação 

  

MAGNITUDE DAS CONSEQUÊNCIAS 

Muito Elevado Elevado Moderado  Baixo Muito Baixo 

Fr
e

q
u

ê
n

ci
a

 

Muito provável MA MA MA A A 

Provável MA MA A A M 

Ocasional MA MA A M B 

Remoto MA A M B B 

Improvável A A M B B 

Legenda – Níveis de Risco (NR) 

  Baixo (B)    Alto (A) 

 
  Moderado (M)    Muito Alto (MA) – Não Aceitável 

 

(3) ETAPA 3 - AVALIAÇÃO SEMI-QUANTITATIVA DO RISCO E IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

Com base nos critérios definidos na Etapa 2 proceder-se-á à avaliação semi-quantitativa dos riscos, 
sob a forma de matriz, onde se apresentará o perigo, a situação crítica identificada e respetiva 
consequência, a classificação da gravidade e a probabilidade de ocorrência e finalmente o nível de 
risco esperado.  

Esta avaliação de riscos englobará as fases de construção e exploração do projeto.  

Nesta etapa serão ainda identificadas as medidas de minimização dos riscos identificados. 
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9. PLANEAMENTO DO EIA 

O planeamento do EIA tem em conta o desenvolvimento, a par, do Projeto GH2A e dos projetos 
associados – gasoduto de hidrogénio e, se possível, da(s) LMAT – estando prevista a finalização do 
EIA no final de março de 2023.  
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