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1. INTRODUÇÃO 

O proponente do projeto HYTLANTIC, S.A. – Sociedade Veículo (Special - Purpose Vehicle - SPV) 
constituída pelas entidades BONDALTI, EDP, ENGIE, GALP, MARTIFER e VESTAS, ao abrigo do 
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente, 
I.P. (APA) uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 
“Projeto GreenH2Atlantic, em Sines e projetos associados”, em fase de projeto de execução. A 
entidade coordenadora do licenciamento é a Agência para a Competitividade e Inovação 
(IAPMEI). 

A PDA, na sua versão final, acompanhada da respetiva declaração de intenção de realizar o 
projeto, deu entrada na APA no dia 2 de novembro de 2022, tendo o proponente declarado 
pretender a realização do procedimento de consulta pública. 

Por se tratar de uma instalação que visa a produção de Hidrogénio (H2) a partir da eletrólise da 
água, através de fontes de energia de origem renovável, localizado em área sensível, com uma 
área total afeta ao mesmo que 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 encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos termos 
da alínea a), do n.º 6 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,  na sua 
redação atual. 

Sublinha-se que, para efeitos da aplicabilidade do regime jurídico de AIA, importa não só 
considerar o projeto principal, mas também todas as atividades secundárias e os projetos 
associados e complementares. 

A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou ao abrigo do artigo 9.º do RJAIA, a Comissão 
de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
(APA), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), IAPMEI - Agência 
para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS 
Alentejo), Instituto Superior de Agronomia/ Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 
(ISA/CEABN), Faculdade de Engenhara da Universidades do Porto (FEUP) e Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, foram os 
seguintes: 

 APA/DAIA/DAP – Eng.ª Bibiana Cardoso da Silva e Eng.º Hugo Marques (coordenação); 

 APA/DCOM – Dra. Rita Cardoso (consulta pública); 

 APA/ARH Alentejo – Dr. André Matoso (recursos hídricos); 

 ICNF – Dr. Sérgio Correia (sistemas ecológicos); 

 DGPC – Dr. João Marques (património cultural); 

 LNEG – Dr. Ricardo Ressurreição (geologia e geomorfologia); 

 CCDR Alentejo – Eng.º Ilídio Ribeiro (solos e uso do solo, qualidade do ar, socioeconomia 
e ordenamento do território); 

 IAPMEI – Arq.ª Filomena Carvalho (aspetos técnicos do projeto); 

 ARS Alentejo – Dr. Joaquín de Toro (saúde humana); 
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 APA/DCLIMA – Eng.ª Patricia Gama (alterações climáticas); 

 FEUP – Eng.ª Cecília Rocha (ambiente sonoro); 

 APA/DEI – Eng.ª Isabel Correia (licenciamento ambiental); 

 ISA/CEABN – Arq.ª Francisca Aguiar Pinto (paisagem); 

 ANEPC – Eng.ª Elsa Costa (análise do risco). 

A PDA foi elaborada pela empresa Profico Ambiente e Ordenamento, Lda., sendo constituída 
por um único volume, datado de outubro de 2022. 
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2. ANTECEDENTES 

Alinhado com as dimensões estratégias da UE e de Portugal, a HYTLANTIC, S.A. 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 Gás. O projeto 
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.  

O projeto de investimento GreenH2Atlantic foi igualmente reconhecido pela Comissão 
Permanente de Apoio ao Investidor (CPAI), em setembro de 2022, com o estatuto de Potencial 
Interesse Nacional (PIN), de acordo com o Decreto-Lei n.º 154/2013, de 5 de novembro. 

Relativamente a antecedentes ambientais do projeto em termos de AIA, a pretensão 
corresponde a um novo projeto, sem qualquer antecedente de avaliação de impacte ambiental 
a registar. 

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 (EIA) e à instrução dos processos de licenciamento. 
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O presente projeto pretende produzir hidrogénio verde 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, para entrega aos utilizadores finais Refinaria de Sines (substituição de hidrogénio 
“cinzento” produzido atualmente pelo processo de Steam Methane Reforming usando gás 
natural) e Rede Nacional de Transporte de Gás (substituindo uma quantidade equivalente de 
energia de gás natural).  

Deste modo, conforme assumido pelo proponente na PDA, o Projeto GH2A pretende contribuir 
para o desenvolvimento de uma economia verde de hidrogénio, consistente com a ambição 
europeia e portuguesa de descarbonização e com os compromissos de transição energética e 
para a criação de um mercado de hidrogénio verde na Europa, impulsionando deste modo a 
economia de hidrogénio verde portuguesa, criando as infraestruturas, conhecimento e massa 
crítica necessários. 

Em paralelo, refere o proponente que 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, como é o caso Instituto Superior Técnico, Universidade 
do Porto, INEGI, INESCTEC, CEiiA, LNEG, INL e ITQB (Nova). 

O HyLab permitirá 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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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1. LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O projeto será implantado em parcelas de terreno da antiga Central Termoelétrica de Sines 
(CTS), atualmente em fase de desativação, a cerca de 8 km da cidade de Sines. Os terrenos em 
causa fazem parte da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), constituindo mais 
concretamente uma área designada por Zona 11. 

Não obstante tratar-se de uma área industrial, o terreno de implantação do projeto localiza-se 
em área classificada da Rede Natura 2000, na Zona Especial de Conservação (ZEC) 
correspondente ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Costa Sudoeste” (PTCON0012). 

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, existindo igualmente habitações dispersas das quais se referem as de Vale Marim 
localizadas a norte.  

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. 

 

4.2. DESCRIÇÃO GERAL 

O projeto GreenH2Atlantic produzirá hidrogénio verde, isto é, hidrogénio produzido 
exclusivamente a partir de processos que utilizem energia de fontes de origem renovável.  

O projeto alicerça a produção de H2 no fornecimento de energia elétrica proveniente de fontes 
renováveis, com o respetivo sincronismo horário requerido. 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. 

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.  

O projeto consiste, de um modo lato, no seguinte:  

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

 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);  

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

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. 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 
com maior detalhe, atualmente em curso.  

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). 
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O hidrogénio é produzido numa célula constituída por dois elétrodos (um ânodo 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. 

Neste sentido, a instalação será constituída por 6 módulos eletrolisadores, cada um deles 
compreendendo:  

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

 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);  

 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 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.  
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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. 

Não está prevista a instalação de qualquer sistema de armazenamento de H2, estando previsto 
o seu envio direto para o gasoduto de transporte.  

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. 

O consumo estimado de eletricidade será da ordem de 55 kWhe/kg H2, assegurado através do 
estabelecimento de PPA e ligações diretas, com certificação de proveniência. 

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.  

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.  

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. 

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 
eletrodeionização).  

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.  

Considera-se ainda a reutilização de dois dos tanques de água desmineralizada existentes, cada 
um com capacidade de 3 000 m3, permitindo uma reserva mínima operacional de 15 dias em 
operação à carga nominal.  

Será igualmente usada água para o seguinte:  

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. O 
caudal de água do mar captado para refrigeração será da ordem de 4 430 m3/h;  

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 
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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.  

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. 

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).  

Em termos de produtos químicos, é ainda referida a utilização de 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.  

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

Em termos de águas residuais industriais e domésticas, o proponente refere que está em 
avaliação a viabilidade do seu envio para o sistema coletivo de tratamento de águas residuais 
das Águas de Santo André (AdSA). O ponto de ligação a este sistema será confirmado em fase 
de desenvolvimento de projeto, com a AdSA. 

Considera ainda o proponente que se não for viável este envio, o 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.  

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 (canal 2 – sul).  

As águas pluviais limpas serão descarregadas para a rede de drenagem existente, que 
descarrega na ribeira da Esteveira. 
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Constituem projetos associados ao projeto de produção de hidrogénio, os seguintes:  

 Gasoduto de transporte do 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; 

 Linha(s) de Muito Alta Tensão para alimentação da instalação de produção de hidrogénio. 

O H2 produzido será transportado por gasoduto dedicado até aos 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.  

 
Traçado preliminar do pipeline de H2, a amarelo. A azul, o 

gasoduto existente da REN Gasodutos. 

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), com diâmetro 
de 16" e 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, com diâmetro de 10" e 
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" e extensão de 500 m.  

Relativamente às ligações elétricas, de acordo com o proponente, está atualmente em discussão 
com as autoridades competentes e com a 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 
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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. 

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. 

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.  

Relativamente à fase de construção refira-se que o estaleiro de obra ficará localizado dentro do 
perímetro da CTS e a obra não prevê terraplenagens significativas. Não estão previstas 
intervenções na costa, com exceção da 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). 

Relativamente à dragagem inicial do interior da bacia de captação da CTS, refere o proponente 
que esta 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. 

Durante a fase de exploração da instalação, não irão ser geradas emissões de poluentes para o 
ar, sendo os únicos gases libertados para a atmosfera o oxigénio (O2), que é o segundo maior 
constituinte do ar ambiente (cerca de 21%), não sendo considerado um gás poluente, o azoto 
(N2) que é o constituinte maioritário do ar ambiente (cerca de 78%), não sendo considerado um 
gás poluente e o hidrogénio que, em contacto com o ar ambiente, é combinado com o oxigénio, 
formando água.  

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

As emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) originadas ao longo do ciclo de vida da 
produção de H2 são aproximadamente nulas. 

 

4.3. DESATIVAÇÃO DA CTS E REUTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 

Das infraestruturas pertencentes à CTS, e de acordo com o acima exposto, o presente projeto 
pretende reutilizar 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, dois tanques de água desmineralizada e um 
tanque de água para combate a incêndios;  
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 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 confirmar);  

 Potencial ponto de ligação às linhas de muito alta tensão, de 400 kV, 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).  

Na figura seguinte 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). 

 

Localização da nova área de produção de H2 Verde e dos edifícios/estruturas a reutilizar. 

De acordo com a documentação disponibilizada no âmbito do presente projeto, a EDP anunciou 
o encerramento antecipado da CTS, tendo entregue à 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 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, 
bem como 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). 

De acordo com o proponente, 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. Quanto a esta matéria alerta-
se para a necessidade de se ter em consideração o exposto no capítulo 5 quanto à articulação 
com o Plano de Desativação da CTS e reutilização de infraestruturas. 
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No âmbito da Licença Ambiental nº 300/2009 (e respetivos aditamentos) da CTS, foi já 
submetido à APA, para aprovação, um Plano de Desativação da antiga Central (PD), que se 
encontra em análise. 

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 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.   
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5. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

A Definição de Âmbito constitui uma fase preliminar do procedimento de AIA através da qual se 
pretende identificar, analisar e selecionar as vertentes ambientais significativas que podem ser 
afetadas pelo Projeto e sobre as quais a avaliação subsequente deverá incidir. 

Neste sentido, pretende-se com a presente apreciação verificar a consistência da proposta de 
definição de âmbito (PDA) apresentada, em termos de estrutura e conteúdo, tendo como 
referencial o disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 
assim como na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, e considerando os seguintes 
pressupostos de base: 

 Elaboração do EIA para o Projeto em fase de projeto de execução; 

 Identificação, seleção e análise das questões e áreas temáticas relevantes que constituem 
o quadro de ação para a elaboração do EIA, face à tipologia de projeto em causa; 

 Informação a constar no EIA para posterior apreciação, em sede de procedimento de AIA, 
seja suficiente e adequada. 

 

5.1. ASPETOS GERAIS  

Estruturalmente, a PDA cumpre genericamente o disposto no Anexo III à Portaria n.º 395/2015, 
de 4 de novembro, relativamente às normas técnicas para a elaboração da PDA. 

Assim, e sem prejuízo de o EIA ter que contemplar o previsto no Regime Jurídico de AIA em 
vigor, apresenta-se de seguida a análise da Comissão de Avaliação aos vários capítulos da PDA, 
sendo enumerados um conjunto de elementos/questões que se consideram pertinentes e que 
necessitam de clarificação, ajuste ou maior desenvolvimento. 

Deverão ainda ser tidos em consideração todos os aspetos identificados nos pareceres 
específicos recebidos no âmbito da consulta efetuada a entidades externas, bem como os 
contributos recebidos no âmbito da consulta pública, aspetos estes abordados em capítulos 
específicos do presente parecer. 

 

5.2. PROJETO 

Descrição do projeto 

Considera-se que a PDA, no que diz respeito aos aspetos técnicos do projeto, efetua uma 
descrição com detalhe do Projeto GH2A, sua caracterização, assim como, descrição da 
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 vai incidir, sendo 
apresentadas as diretrizes necessárias para a sua elaboração. 

No entanto, quanto à viabilidade da ligação ao sistema coletivo de tratamento de águas 
residuais da AdSA, importa referir que a solução a adotar deve ser consolidada previamente à 
submissão do EIA e desenvolvida nesse mesmo estudo a respetiva avaliação de impactes 
associados. Refira-se ainda que, de acordo com a APA-ARH Alentejo, é altamente recomendável 
que possa ser concretizada a interligação da rede de águas residuais domésticas e industriais do 
projeto GH2A às infraestruturas do operador AdSA. 

Evidencia-se ainda que na indicação dos projetos previstos e localizados na envolvente, não 
consta o projeto NEST que constitui o projeto-piloto do PROJETO SINES 4.0© para 
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desenvolvimento de um campus para centros de processamento de dados, cuja localização é 
imediatamente confinante com o projeto GH2A e que inclui uma estação de bombagem e 
eletrocloragem, para reutilização da água do mar captada pela REN Atlântico e rejeição na 
estrutura de rejeição de água do mar da CTS.  

Quanto a esta matéria, foi recebida uma pronúncia da START – SINES, em sede de consulta 
pública, enquanto proponente deste projeto, conforme exposto no capítulo respetivo, a qual 
deverá ser tida em devida consideração aquando do desenvolvimento do EIA, no sentido de 
assegurar a devida articulação entre o projeto GreenH2Atlantic em Sines e projetos associados 
e o projeto do Data Centre em Sines (Sines 4.0©). 

De referir ainda que, de acordo com o estabelecido no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 30-A/2022, 
de 18 de abril, que aprova medidas excecionais que visam assegurar a simplificação dos 
procedimentos de produção de energia a partir de fontes de energia renováveis, 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. 

Considera-se que deve ser salvaguardada a origem renovável da energia necessária ao processo, 
caso contrário o projeto em análise fica abrangido pelo regime PCIP, enquadrando-se na 
categoria 4.2 (Fabrico de produtos químicos inorgânicos, como: a) Gases, como amoníaco, cloro 
ou cloreto de hidrogénio, flúor e fluoreto de hidrogénio, óxidos de carbono, compostos de 
enxofre, óxidos de azoto, hidrogénio, dióxido de enxofre, dicloreto de carbonilo). 

Projetos associados 

Relativamente à alimentação elétrica do projeto, tal como já tem vindo a ser expresso pela APA, 
e como fica também patente no Guia publicado pela APA e pela DGEG intitulado “Legislação e 
regulação para a Economia do Hidrogénio”, os projetos de produção de hidrogénio, à 
semelhança de outros, não devem ser analisados no contexto do regime jurídico de AIA de forma 
isolada mas sim de modo integrado e articulado com todas as infraestruturas a construir e que 
sejam necessárias à sua exploração, incluindo as que se destinam à alimentação elétrica. Mais 
do que projetos associados, estas infraestruturas acabam por se constituir como componentes 
do projeto, sendo de salientar a este propósito o referido no ponto 2 do documento da Comissão 
Europeia referente à abordagem a adotar sobre a avaliação dos projetos 
complementares/associados, atendendo em particular ao conceito de 'centro de gravidade' 
(https://circabc.europa.eu/ui/group/3b48eff1-b955-423f-9086-
0d85ad1c5879/library/0c214726-db18-48f1-ad4d-e0156e3db3dd/details). 

Neste contexto, a APA tem vindo a solicitar e recomendar a opção pelo desenvolvimento de EIA 
que integrem e incidam sobre todas as componentes do projeto, evitando excluir ou adiar a 
avaliação de projetos considerados associados com complementares. 

Sem prejuízo desta abordagem que se considera a mais adequada metodologicamente e mais 
económica do ponto de vista processual para a Administração e para os proponentes, entende-
se que pode haver fatores que limitem a exequibilidade da mesma, como parece verificar-se 
neste caso. 

Assim, e caso não seja possível incluir no EIA a apresentar para o projeto GH2A a avaliação do 
estudo prévio/anteprojeto ou projeto de execução da solução a adotar para alimentação 
elétrica à unidade de produção de hidrogénio, será então necessário integrar nesse mesmo 
estudo toda a informação que se encontre disponível à data sobre esta componente. Deve 

https://circabc.europa.eu/ui/group/3b48eff1-b955-423f-9086-0d85ad1c5879/library/0c214726-db18-48f1-ad4d-e0156e3db3dd/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/3b48eff1-b955-423f-9086-0d85ad1c5879/library/0c214726-db18-48f1-ad4d-e0156e3db3dd/details
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também ser assegurada a sujeição a procedimento de AIA do estudo prévio/anteprojeto ou 
projeto de execução da(s) linha(s) elétrica(s), independentemente da entidade que se assuma 
como proponente das mesmas, devendo no EIA dessas mesmas infraestruturas ser devidamente 
avaliados os impactes cumulativos com o projeto GH2A. 

Articulação com o Plano de Desativação da CTS e reutilização de infraestruturas 

Este projeto irá localizar-se em terreno pertencente à Central Termoelétrica de Sines, detentora 
da Licença Ambiental n.º 300/2009, de 30 de abril, atualmente em fase de desativação. O Plano 
de Desativação já apresentado prevê que a desativação da central decorra até 2029, sendo dada 
prioridade à desativação das áreas de interesse do projeto GH2A, incluindo a avaliação da 
contaminação de solos e águas subterrâneas e, eventualmente, a remediação de solos.  

Assim, deve ser garantido que só após a aprovação pela APA, do Relatório de Desativação Parcial 
referente à área que irá ser ocupada pelo projeto é que poderão dar início aos trabalhos de 
construção.  

Caso seja identificada a necessidade de proceder à remediação dos solos, considera-se que as 
partes envolvidas deveriam, através de contrato, delimitar as áreas, para que, em caso de 
remediação dos solos as responsabilidades fiquem claramente identificadas. 

Deverá ainda atender-se à necessidade de considerar na elaboração do EIA a informação de 
relevo produzida no âmbito do Plano de Desativação da Antiga Central, designadamente os 
resultados obtidos na avaliação da contaminação de solos e águas subterrâneas.  

Sobre a reserva de capacidade para captação de água do mar, importa referir que no EIA deve 
ser devidamente evidenciada a titularidade que permitirá a utilização destas infraestruturas e a 
razão de não serem alvo das operações de desativação da CTS que irão ser desenvolvidas. 

 

5.3. METODOLOGIA PRECONIZADA PARA O EIA A ELABORAR  

Concorda-se genericamente com a proposta metodológica para o Estudo de Impacte Ambiental 
apresentada no capítulo 8 da PDA. 
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6. APRECIAÇÃO ESPECÍFICA – FATORES AMBIENTAIS 

Os fatores ambientais a analisar no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental são os seguintes:  

 Clima e alterações climáticas; 

 Geologia e geomorfologia; 

 Recursos hídricos superficiais; 

 Recursos hídricos subterrâneos ou hidrogeologia; 

 Sistemas ecológicos; 

 Solos e uso do solo; 

 Ordenamento do território; 

 Qualidade do ar; 

 Ambiente sonoro; 

 Paisagem; 

 Socioeconomia; 

 Património cultural; 

 Saúde humana. 

De acordo com o exposto na PDA, o EIA contemplará ainda uma análise de risco ambiental que 
terá em consideração tanto o projeto principal como os projetos associados. 

As metodologias de análise dos diversos fatores ambientais foram consideradas genericamente 
adequadas. Verifica-se contudo a necessidade de complemento e/ou maior desenvolvimento 
nalguns fatores. Essa especificação é feita seguidamente para cada um dos fatores analisados. 

 

6.1. CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

No que diz respeito às alterações climáticas, o EIA deve enquadrar o projeto nos instrumentos 
de política climática nacional, bem como, incluir claramente e de forma estruturada as vertentes 
de mitigação e de adaptação às alterações climáticas, respetivos impactes e vulnerabilidades 
esperadas, e consequentes medidas de minimização de emissões e de adaptação perspetivadas 
pelo proponente. 

Neste seguimento, consta-se positivamente, que a proposta definida na PDA “pretende efetuar 
a caracterização e o enquadramento geral, sendo as Alterações Climáticas analisadas segundo 
as vertentes de mitigação (…) e de Adaptação às Alterações Climáticas”. 

Relativamente à caracterização da situação de referência, verifica-se que 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 nas mesmas. Destacam-se as 
seguintes orientações estratégicas abordadas na PDA: 

 A Lei de Bases do Clima, Lei n.º 98/2021 de 31 de dezembro que entrou em vigor a 01 de 
fevereiro de 2022, definindo e formalizando as bases da política climática nacional, 
reforçando a urgência de se atingir a neutralidade carbónica, traduzindo-a em 
competências atribuídas a atores-chave de diversos níveis de atuação, incluindo para a 
sociedade civil, as autarquias ou comunidades intermunicipais. 



Procedimento de Definição do Âmbito 

Projeto GreenH2Atlantic, em Sines e projetos associados PDA 227 

Parecer da Comissão de Avaliação Dezembro de 2022 

 

 18 

 

Deve ter-se em conta também os objetivos, princípios, direitos e deveres estabelecidos 
pela referida Lei. Neste contexto, importa salientar o artigo 19º, n.ºs 2 e 3, onde são 
adotadas as metas de redução, em relação aos valores de 2005, de emissões de gases com 
efeito de estufa (GEE), não considerando o uso do solo e florestas de até 2030, uma 
redução de, pelo menos, 55 %; até 2040, uma redução de, pelo menos, 65 a 75 % e até 
2050, uma redução de, pelo menos, 90 % e a meta para o sumidouro líquido de CO2 
equivalente do setor do uso do solo e das florestas, de, em média, pelo menos, 13 
megatoneladas, entre 2045 e 2050, o artigo 39º relativo à Política energética e o artigo 
40º alusivo ao Sistema electroprodutor. 

 O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela RCM n.º 
107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à 
neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e estima o 
potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a energia e 
indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo, e 
os resíduos e águas residuais; 

 O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 
10 de julho, que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de GEE entre 
45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis 
e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na 
descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050; 

 A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), aprovada pela 
RCM n.º 56/2015, de 30 de julho e prorrogada até 31 de dezembro de 2025 pela RCM n.º 
53/2020, de 10 julho 2020, através da aprovação do PNEC 2030, que constitui o 
instrumento central da política de adaptação em alterações climáticas; 

 O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela 
RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados 
no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar 
medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de 
ação, como a implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura (uso 
eficiente da água), implementação de técnicas de conservação e melhoria da fertilidade 
dos solos, prevenção das ondas de calor, prevenção de incêndios rurais, proteção contra 
inundações, entre outras. 

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

 O Plano Nacional do Hidrogénio aprovado pela RCM n.º 63/2020, de 14 de agosto; 

 O Programa da Orla Costeira Espichel-Odeceixe (POC-EO). 

Relativamente à avaliação de impactes, quanto à vertente mitigação das alterações climáticas é 
de referir o seguinte: 

1. A vertente de mitigação das alterações climáticas, em AIA, consiste na afetação do 
balanço de emissões de GEE associadas ao projeto, quer a nível territorial – isto é, 
relacionado com a área de implantação do projeto e com a área de estudo definida no EIA 
– quer ao nível do setor de atividade em que este se insere. 

2. Assim, a avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a 
necessidade de calcular as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas 



Procedimento de Definição do Âmbito 

Projeto GreenH2Atlantic, em Sines e projetos associados PDA 227 

Parecer da Comissão de Avaliação Dezembro de 2022 

 

 19 

 

diversas fases do projeto (construção, exploração e desativação) e que as mesmas sejam 
analisadas numa perspetiva de mitigação das alterações climáticas. Adicionalmente, 
devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões 
de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se 
aplicável, visto serem um indicador essencial na mitigação das alterações climáticas. 

3. Dado o carácter temporário das atividades de construção, a PDA informa que será 
efetuada apenas uma avaliação qualitativa dos impactes identificados na caracterização 
do ambiente afetado e a avaliação abrangerá todas as atividades decorrentes na fase de 
construção.  

4. De salientar que na fase de construção são esperados impactes negativos, associados às 
emissões de GEE resultantes: da movimentação de veículos pesados e à operação de 
equipamentos e máquinas pesadas no atual perímetro da Central Termoelétrica de Sines 
(CTS) e nas vias rodoviárias que servem a área de estudo dento do perímetro da CTS e na 
zona circundante; da movimentação de terras e escavações, para instalação de áreas 
funcionais da obra, para construção do projeto e infraestruturas associadas; da eventual 
demolição de edificado existente; da manufatura de cimento; da limpeza do terreno com 
decapagem, mesmo que parcial, com perda de capacidade de sequestro. Face ao exposto, 
o EIA deve quantificar estas emissões como supracitado no ponto 2. 

5. Na fase de exploração do projeto em apreço são esperados impactes positivos com a 
produção de hidrogénio verde, onde deve ser priorizada a descarbonização dos setores 
onde não é possível ou é difícil eletrificar e com a promoção da independência energética, 
pela redução das importações de fontes de energia primária. O projeto GH2A contribuirá 
também para evitar anualmente emissões de GEE, em linha com as estratégias europeia 
e nacional de descarbonização, em cerca de 87,5 kt CO2eq (das quais 61,1 kt são emissões 
diretas e 26,4 kt CO2eq são emissões de Âmbito 3 (GHG Protocol). Igualmente relevante é 
a aplicação dos princípios da circularidade na reutilização de infraestruturas e sistemas 
existentes da Central de Sines. 

6. Ainda ao nível da avaliação dos impactes na fase de exploração do projeto não são 
expectáveis, de acordo com a avaliação da PDA, impactes negativos em termos de 
emissões de GEE. O que se verifica, não obstante os impactes positivos, também vão 
ocorrer, para além dos impactes associados à combustão de combustíveis fósseis e do 
consumo de energia elétrica, também vão ser emitidos GEE resultantes da utilização de 
gases fluorados com efeito de estufa nos equipamentos de refrigeração e de climatização 
e resultantes da utilização de gases fluorados nos comutadores elétricos das linhas LMAT, 
comummente o hexafluoreto de enxofre (SF6) que poderá ocorrer em caso de acidente. 

Quanto à vertente adaptação às alterações climáticas é de referir o seguinte: 

7. No essencial, a vertente adaptação deverá incidir na identificação das vulnerabilidades do 
projeto às alterações climáticas, em particular na fase de exploração, tendo em conta, em 
particular, os cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de 
minimização/prevenção. Os aspetos mais relevantes englobam a possibilidade de 
aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o estudo deve 
abordar a avaliação destes fenómenos em relação a todo o período de vida útil do projeto 
tendo em consideração não apenas os registos históricos, mas também o clima futuro 
para a identificação das vulnerabilidades do projeto. 
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8. Para a caracterização das principais variáveis climáticas atuais e cenários climáticos deve 
ser considerado o Portal do Clima que disponibiliza as anomalias de diversas variáveis 
climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, humidade relativa, radiação 
global, amplitude térmica, índice de seca, índice de aridez, evapotranspiração, índice risco 
de incêndio e classificação do clima) face à normal de referência de 1971-2000, para os 
seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Estes resultados são apresentados 
para Portugal continental e por áreas geográficas, com uma resolução aproximada de 11 
km para cenários de emissões conducentes a forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e 
elevado (RCP 8.5). Recomenda-se o ano 2100 para projetos de longo prazo, o ano 2050 
para projetos de médio prazo ou o horizonte do projeto. 

9. A PDA reconhece que “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”. Adicionalmente 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). 

10. A identificação e avaliação dos impactes sobre o projeto aos efeitos das alterações 
climáticas será efetuada primeiramente com a identificação e avaliação dos riscos 
climáticos significativos atuais e futuros sobre o projeto, de modo a identificar, se 
necessário, as medidas de adaptação específicas a incorporar no projeto que permitam 
aumentar a resiliência do projeto às alterações climáticas, nomeadamente no que se 
refere ao agravamento dos fenómenos climáticos extremos como as ondas de calor, as 
secas, incêndios florestais, fenómenos extremos de precipitação e aos riscos de 
inundação. 

11. De aludir que as medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimizar 
os impactes das alterações climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas como 
referencial a adotar para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização 
dos impactes, a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

12. O projeto do GH2A constitui uma atividade industrial do setor da energia, com a produção 
de H2 verde a partir da eletrólise da água. Na fase de exploração esta tipologia de projetos 
tem como impacte negativo o consumo intensivo de água. Contudo, o impacte negativo 
da utilização do recurso água é minimizado uma vez que o projeto capta água do mar para 
o seu processo de eletrólise e adicionalmente para 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. 

Em termos conclusivos, verifica-se que a PDA apresenta o tema de forma adequada. Não 
obstante o referido, apresenta-se de seguida os elementos que devem ser abordados no 
respetivo capítulo, para a correta avaliação de impactes no âmbito deste fator ambiental. 

Quanto à vertente de mitigação das alterações climáticas e no que diz respeito à avaliação de 
impactes, devem ser consideradas as emissões de GEE diretas e indiretas, associadas às várias 
fases do projeto, visto estas emissões serem um indicador essencial na mitigação das alterações 
climáticas. Ainda a este respeito, reforça-se que devem ser tidos em conta todos os fatores que 

http://portaldoclima.pt/
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concorrem para o balanço das emissões de GEE, nas vertentes, emissora de carbono, 
compensação de sumidouro e emissões evitadas. 

Assim, o EIA deverá incluir, de acordo com os pontos 1, 2, 4 e 66: 

 Fase de construção: as estimativas das emissões diretas e indiretas de GEE provenientes 
nomeadamente da utilização de combustíveis de origem fóssil em veículos e máquinas 
durante os trabalhos de construção e as associadas ao consumo de energia elétrica a 
utilizar nas instalações do estaleiro e equipamentos, bem como os impactes associados à 
perda de sequestro anual de carbono resultantes da remoção da vegetação e limpeza da 
área de intervenção, se aplicável; 

 Fase de exploração: as estimativas de emissões de GEE para a atmosfera associados ao 
consumo de energia elétrica das instalações definitivas e resultantes da utilização de 
combustíveis de origem fóssil em veículos, máquinas e equipamentos utilizados; 

 Informação e estimativas de emissões relativas aos gases fluorados com efeito de estufa 
a utilizar nos equipamentos de climatização e de refrigeração, tipo de gás e respetiva 
carga; 

 Quanto aos equipamentos de climatização, deve acautelar-se a seleção preferencial de 
equipamentos que utilizem fluídos naturais ou gases fluorados com menor potencial de 
aquecimento global. 

 Emissões resultantes da utilização de gases fluorados nos comutadores elétricos das 
linhas LMAT, comummente o hexafluoreto de enxofre (SF6), em caso de fugas derivadas; 

 Apresentação do balanço de emissões de GEE; 

Para a determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser utilizados, 
sempre que possível, os fatores de cálculo (exemplos: fatores de emissão, Poder Calorífico 
Inferior (PCI)) e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de 
Inventários (NIR - National Inventory Report) que pode ser encontrado no Portal da APA. 

Caso seja utilizada uma metodologia diferente da dos inventários, o proponente deve 
indicar qual a selecionada e apresentar a justificação dessa opção. 

 Medidas a adotar para a minimização de emissões de GEE, nomeadamente através da 
implementação de medidas de aumento da eficiência energética e de reforço de 
sequestro, propondo-se a consideração do PNEC 2030 como referencial a adotar na 
identificação das mesmas. 

Quanto à vertente adaptação às alterações climáticas o EIA deve: 

 Identificar as vulnerabilidades do projeto às alterações climáticas, na fase de exploração, 
tendo em conta os cenários climáticos disponíveis para Portugal. Aspetos importantes a 
considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos 
fenómenos extremos no longo prazo (pontos 7 e 8); 

 Apresentar medidas conducentes a reduzir o risco associado a esses fenómenos no 
horizonte do projeto, propondo-se a consideração do P-3AC como referencial a adotar na 
identificação das mesmas (pontos 10 e 11). 

 

https://apambiente.pt/sites/default/files/_Clima/Inventarios/20221025NIR2022JulyCorrigendum.pdf
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6.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Após apreciação da PDA, consideram-se adequadas as propostas metodológicas para a 
caracterização ambiental da geologia, geomorfologia e recursos minerais, bem como para a 
avaliação dos respetivos impactes. 

 

6.3. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS  

O projeto localiza-se na Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6), concretamente nas bacias 
hidrográficas das ribeiras da costa. 

Na indicação dos projetos previstos e localizados na envolvente, não consta o projeto NEST que 
constitui o projeto-piloto do PROJETO SINES 4.0© para desenvolvimento de um campus para 
centros de processamento de dados, cuja localização é imediatamente confinante com o projeto 
GH2A. Quanto a este aspeto, deverá ser devidamente atendida a pronúncia da START – SINES, 
em sede de consulta pública, enquanto proponente deste projeto, conforme exposto no 
capítulo respetivo. 

Das infraestruturas pertencentes à Central Termoelétrica de Sines (CTS), atualmente em fase de 
desativação e desmantelamento, o projeto GH2A pretende reutilizar as seguintes: 

 Infraestrutura de captação de água do mar;  

 Infraestrutura de restituição/descarga de água de refrigeração. 

Considera-se que deverá ser devidamente evidenciada qual a titularidade que permitirá a 
utilização destas infraestruturas e a razão de não serem alvo das operações de desativação da 
CTS que irão ser desenvolvidas. 

Considerando as caraterísticas do projeto, considera-se que os Recursos Hídricos são um dos 
fatores relevantes para a elaboração do EIA, do ponto vista da quantidade e da qualidade dos 
recursos hídricos superficiais. 

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. 

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 
eletrodeionização). O consumo de água desmineralizada será de aproximadamente 16 m3/h, 
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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. 

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 4430 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. 

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. 
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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. 

A PDA indica que a avaliação da situação de referência e a caraterização ambiental irá considerar 
os aspetos mais relevantes do ambiente da região que serão direta ou indiretamente 
influenciados pelo projeto e permitir aferir da evolução ambiental com a implementação do 
projeto, nomeadamente no que se refere ao descritor Recursos Hídricos, sendo indicada esta 
metodologia: 

 Recursos Hídricos Subterrâneos – enquadramento regional, na massa de água 
subterrânea de Sines - Zona sul e na Região Hidrográfica 6. A nível local, recorrer-se-á aos 
estudos hidrogeológicos disponíveis realizados para a área da CTS, nomeadamente os que 
ficarem disponíveis no âmbito do projeto de desativação da CTS. 

 Recursos Hídricos Superficiais – enquadramento na Região Hidrográfica 6 e verificação no 
terreno das linhas de água da área envolvente do projeto. Estudo da dispersão da pluma 
da água descarregada no mar através de modelação. 

A PDA indica também que, atendendo a que se prevê a descarga no mar 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. 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 caraterizada 
utilizando o sistema de modelos MOHID que tem um conjunto de módulos que permitem 
simular os principais processos físicos presentes nos meios aquáticos. 

É ainda proposto consultar e utilizar informação constante dos seguintes documentos ou fontes:  

 Cartas Militares na escala 1:25 000 da área abrangida pelo Projeto; 

 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) 2016-2021 (APA, maio 
2016);  
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Considera-se que deverá igualmente ser consultada a versão do PGRH da RH6 que está 
em fase de consulta pública e se perspetiva venha a ser aprovado no 1º trimestre de 2023. 

 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 existentes e recolhidos por diversas entidades (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; AICEP 
Global Parques (entidade gestora da Zona Industrial e Logística de Sines); Câmara 
Municipal de Sines e 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. 

A PDA refere que se encontra ainda em avaliação a viabilidade da interligação da rede de águas 
residuais domésticas e industriais do projeto GH2A às infraestruturas do operador Águas de 
Santo André, mas é altamente recomendável que tal possa ser concretizado. 

Concorda-se com a abordagem metodológica apresentada na PDA do projeto GH2A, em fase de 
projeto de execução. 

Importa ainda considerar que, no âmbito do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, considera-se 
obrigatório que na avaliação do fator ambiental Recursos Hídricos seja avaliada a conformidade 
do projeto com a Diretiva-Quadro da Água (DQA), transposta para a ordem jurídica nacional 
através da Lei n.º 58/2005, de 29 dezembro (Lei da Água). 

Tendo presente a necessidade de se assegurar, a longo prazo, uma gestão sustentável da água, 
a DQA definiu, para todas as massas de água superficiais e subterrâneas, os objetivos ambientais 
que devem ser atingidos e que devem constar nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica 
(PGRH) aprovados por ciclos de 6 anos. Em Portugal continental os PGRH em vigor (para o 
período 2016/2021) foram publicados na Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 
20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 
novembro. 

Nesse sentido, considera-se que terão de ser apresentados os elementos de base do projeto de 
forma sistematizada, comprovando a existência ou a não existência de alterações físicas que 
provoquem modificação da classificação do estado das massas de água superficiais ou 
subterrâneas. 

Esta verificação requer uma avaliação prévia que deve ser entregue conjuntamente com a 
restante documentação necessária para o licenciamento. 

 

https://sniamb.apambiente.pt/
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A verificação a desenvolver especificamente para este efeito, pode concluir que o projeto: 

a) Não implica incumprimento da DQA e, nesse caso, o procedimento de 
autorização/licenciamento pode prosseguir; 

b) É suscetível de afetar um objetivo da DQA, sendo então necessário aplicar o procedimento 
previsto no n.º 7 do artigo 4º (4(7)) da DQA (n.º 5 do Artigo 51º da Lei da Água). 

Para o efeito, deverá ser efetuado o seguinte: 

 Descrição sucinta do projeto, nomeadamente mapa com a localização das intervenções 
cruzada com as massas de água que são afetadas. 

 Período de intervenção (construção) e indicação se a alteração é definitiva ou apenas 
durante a construção.  

 Avaliar se existem outros projetos na zona que possam potenciar os impactes nas massas 
de água. 

 Identificar as massas de água superficiais e subterrâneas afetadas direta e indiretamente, 
respetivo estado, objetivos ambientais e medidas definidas.  

 Identificar se são coincidentes com zonas protegidas, tal como definidas na legislação de 
recursos hídricos. 

 Para cada elemento de qualidade que carateriza o estado das massas de água afetadas, 
identificar se as ações têm ou não impacto para alterar o estado ou não permitem que as 
medidas definidas promovam o bom estado.  

 Identificar se alteram as caraterísticas/classificação da zona protegida. 

 Ponderação dos efeitos para aferir a necessidade de derrogação do estado (aplicação do 
artigo 4(7) da DQA. 

 

6.4. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

O projeto em apreço localiza-se na Zona Industrial e Logística de Sines ZILS e, tanto a antiga CTS 
como as infraestruturas de captação e rejeição na costa, também em área classificada da Rede 
Natura 2000, especificamente na Zona Especial de Conservação (ZEC) da Costa Sudoeste 
(PTCON0012).  

Assim, a análise a efetuar no âmbito do presente fator ambiental deverá incluir o levantamento 
rigoroso dos valores naturais, de interesse conservacionista, nomeadamente os protegidos no 
âmbito do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 
de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, e centrar-se na afetação 
desses valores na área de implementação e na zona envolvente. 

A água do mar, além de utilizada para produção de hidrogénio, será também captada em circuito 
aberto para arrefecimento do líquido de refrigeração do eletrolisador, e devolvida, com o 
aumento máximo de temperatura no circuito da ordem de 8º C e caudal da ordem de 4 430 
m3/h, numa estrutura de restituição contígua ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina.  

Neste contexto e tendo em conta a análise do documento disponibilizado para pronúncia, 
verificou-se que, de uma forma geral, a PDA se encontra bem estruturada, tendo-se verificado 
contudo algumas questões, que deverão ser salvaguardadas para a fase posterior de elaboração 
de EIA.  
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Assim, para além dos elementos apresentados no PDA, será essencial que o EIA integre 
igualmente os seguintes aspetos: 

 No que se refere à localização e caracterização do projeto  

a) Enquadramento do projeto no âmbito do Sistema Nacional de Áreas Classificadas 
(SNAC) e IGTs em vigor.  

b) Cartografia georreferenciada em formato shapefile dos elementos do projeto.  

 No que diz respeito à caracterização da situação de referência, identificação e avaliação 
de impactes  

a) Descrição exaustiva de todos os componentes com levantamento rigoroso de eventuais 
valores ambientais naturais. A identificação de espécies e habitats na zona de estudo 
deverá esclarecer sobre a existência de áreas de distribuição e/ou de ocorrência de 
valores de interesse conservacionista, nomeadamente os protegidos no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro e do Decreto-Lei n.º 
169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, 
de 30 de junho.  

b) Os métodos a utilizar na caracterização da situação de referência deverão ser descritos, 
devendo o levantamento de campo ocorrer nas épocas do ano mais propícias à deteção 
das espécies de fauna e flora.  

c) As áreas de ocorrência de valores naturais da área de estudo deverão ser cartografadas 
e georreferenciadas, devendo ser apresentados ficheiros em formato shapefile.  

d) No caso do projeto incidir sobre área de distribuição ou de ocorrência de espécies do 
anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, 
deverá ser avaliado o grau de afetação do estado de conservação da(s) espécie(s), 
especificando-se as metodologias utilizadas nesta análise.  

e) Em relação ao Meio Marinho deverá existir uma descrição muito pormenorizada do 
projeto e dos seus impactes. Deverão ser avaliados todos os fatores relacionados com a 
captação e restituição/descarga de água de refrigeração e efluente salino no mar e 
drenagem de efluentes, incluindo a área envolvente e efeitos cumulativos.  

f) Necessidade de inclusão da informação de relevo produzida no âmbito do Plano de 
Desativação da Antiga Central, designadamente os resultados obtidos na avaliação da 
contaminação de solos e águas subterrâneas. 

 

6.5. USO DO SOLO 

A PDA preconiza uma área de estudo, com um buffer de 100 m em torno de um polígono que 
contém as áreas de implantação, do estaleiro, e da área vedada das estruturas da bacia de 
captação e rejeição de água do mar. Para o projeto do gasoduto será utilizado um buffer de 100 
m em torno do traçado previsto, que no caso da(s) LMAT é incrementado para 200 m. Não 
obstante, será efetuado o enquadramento regional para este fator.  

A PDA identifica algumas questões relevantes para a elaboração do EIA, porém, a abordagem 
utilizada poderá não ser a mais adequada quando considera, à partida, que não há ações na fase 
de construção que possam gerar impactes negativos significativos, ignorando recetores 
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próximos como a Praia de São Torpes e estabelecimentos nas suas imediações, ainda que os 
trabalhos se desenvolvam em solo anteriormente intervencionado, nomeadamente em 
terrenos ocupados pela antiga central.  

Porém, identifica, desde já, que a Análise de Risco do projeto na fase de exploração surge como 
o elemento que se configurará como o mais significativo. Para além das questões associadas à 
localização do projeto e do gasoduto, será importante analisar a presença e manuseamento dos 
produtos químicos a utilizar no processo. 

Relativamente ao gasoduto, a sua implantação decorrerá num corredor de estruturas existentes 
(esteira de transporte de carvão que ligava a antiga central ao Porto de Sines), o que leva a 
considerar que não há ações específicas que se configurem como geradoras de potenciais 
impactes negativos significativos. Contudo, a sua implantação no troço que segue paralelamente 
ao IP8, acompanhando o gasoduto da REN de um lado, e as linhas elétricas aéreas, leva a pensar 
o contrário, pelo facto de o uso do solo nesta área não se encontrar apenas afeto a este tipo de 
estruturas.  

No que respeita ao projeto da LMAT, o procedimento de AIA decorrerá em fase de projeto de 
execução, e ainda que a seleção de corredores e traçados para a sua implementação, estejam 
dependentes da definição da subestação à qual as linhas elétricas irão ligar, são desde já 
reconhecidos alguns impactes negativos provocados pelo projeto e sobre os quais a 
subsequente elaboração do EIA deverá particularmente incidir, nomeadamente os decorrentes 
da interferência com áreas da Rede Natura 2000, ou os impactes cumulativos resultantes da 
presença de outras LMAT.  

O fator uso do solo é classificado como de reduzida significância, dado o projeto se localizar em 
área industrial e o gasoduto se implantar em áreas/estruturas existentes. Porém para a LMAT, 
e apesar de não estarem ainda definidos corredores e locais de implantação dos apoios de linha, 
é considerado que o uso do solo integra os fatores de maior significância. 

O documento analisado identifica as questões e vertentes relevantes para a elaboração do EIA, 
face à tipologia de projeto em causa, considerando-se a abordagem adequada. Não obstante o 
mencionado, evidenciam-se alguns aspetos considerados relevantes e a desenvolver na 
elaboração do EIA:  

 Analisar e avaliar as ações associadas à fase de construção e de exploração que possam 
gerar potenciais impactes negativos significativos, condicionando o uso atual do solo em 
recetores próximos não identificados na PDA, como a Praia de São Torpes, e 
estabelecimentos de restauração, ou outros, que se situem nas proximidades, bem como 
junto a vias de comunicação como a estrada nacional N120-1 e a estrada municipal M 
1109;  

 Analisar e avaliar as ações associadas à fase de construção e de exploração que possam 
gerar potenciais impactes negativos significativos referentes à implantação do gasoduto 
desde a antiga esteira de carvão até ao ponto de entrega na Refinaria;  

 Quantificação do volume de terras das escavações e indicação do destino previsto 
(reutilização ou deposição em outro local);  

 Quantificação (hectares e percentagem, em tabela), das classes de usos do solo 
ocorrentes na área de implantação dos vários projetos, e ainda, na área de estudo, e 
respetiva avaliação;  
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 Interferência da LMAT com áreas integradas em área sensível (Rede Natura 2000), 
habitações e outros recetores sensíveis, e estudo de alternativas que minimizem a sua 
afetação. 

 

6.6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Após análise da PDA do projeto GreenH2Atlantic, cumpre referir que, ao nível do ordenamento 
do território e das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública e áreas protegidas 
ou classificadas, não se verificam lacunas ou incorreções pelo que se pode concluir que a 
proposta se adequa aos fins a que se propõe, embora seja necessário complementar o EIA com 
a análise de alternativas do projeto.  

No que concerne à economia circular, o projeto propõe-se desde logo aplicar princípios de 
circularidade, na reutilização de infraestruturas e sistemas existentes da Central Térmica de 
Sines em desativação. 

 

6.7. QUALIDADE DO AR 

Após análise do documento que constitui a PDA considera-se que, relativamente a este fator, 
deverá ser indicada a metodologia proposta para identificação e avaliação de impactes na fase 
de exploração. 

 

6.8. AMBIENTE SONORO 

Nas considerações que a PDA tece sobre a importância relativa dos diversos fatores ambientais, 
repartidas em três classes: elevada significância, alguma significância e reduzida significância; 
foi atribuída a classificação de “alguma significância” ao Ambiente Sonoro.  

No caso da LMAT, não se concorda com a inexistência de qualquer referência ao Ambiente 
Sonoro, principalmente por não ter sido apresentada qualquer explicação para essa opção. 

Genericamente, a proposta metodológica apresentada para elaboração do EIA é adequada. No 
entanto, nota-se que optando pela apresentação do projeto em fase de projeto de execução, o 
proponente internaliza grande parte das decisões ambientais, nomeadamente no que respeita 
aos projetos complementares. 

Relativamente à caracterização do estado atual do ambiente e sua previsível evolução sem 
projeto, analisada a informação disponibilizada e, sendo certo que nada foi diretamente 
mencionado sobre a previsível evolução na ausência do projeto, refere-se o seguinte: 

a) Objetivos e âmbito da caracterização: orientada para a caracterização do Ambiente 
Sonoro na envolvente deste projeto, junto dos recetores sensíveis que venham a ser 
identificados.  

Não se concorda que, com a informação disponível, se assuma desde já que apenas irá 
ser realizada a caracterização em até 3 pontos. Recorda-se que na documentação não 
constam partes importantes indispensáveis a este projeto. 

b) Critérios para definição da área de estudo: apresentados de forma genérica. 

c) Tipos de informação a recolher, incluindo limites geográficos e temporais: irão proceder 
à identificação de fontes emissoras de ruído e dos recetores sensíveis na área envolvente 
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à área de estudo (antes da implantação do projeto). Seguidamente, será realizada uma 
campanha de medições para determinar o nível sonoro médio de longa duração, que 
contemplará o período de referência diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno 
(23h-7h). 

É referido que serão realizadas medições em até 3 recetores - não identificados, pelo não 
é possível emitir opinião sobre a sua adequação ao objetivo pretendido. 

d) Fontes de informação, incluindo entidades a contactar: nada é referido sobre este ponto 
em ligação direta com o Ambiente Sonoro. 

e) Metodologias de recolha e tratamento da informação: é mencionado que existe um 
enquadramento legal associado a este fator ambiental, no âmbito do qual irão realizar as 
medições, referindo apenas a avaliação do Critério de Exposição Máxima. Não foi 
mencionada a necessidade de realizar as medições para posterior avaliação do Critério de 
Incomodidade. 

É referida a utilização dos Guias e Normalização existente, mas previamente a qualquer 
avaliação condicionam – à partida, a duração das medições a 3 períodos de medição de 
15 min cada em 2 dias distintos. Considera-se que esta é uma decisão que apenas deverá 
ser tomada com o devido conhecimento da realidade da zona e das variáveis que 
condicionam o ambiente sonoro. Sendo uma zona industrial, deverão ser identificadas e 
quantificadas todas as fontes sonoras em presença que contribuam para o nível sonoro 
que vier a ser medido. 

f) Escalas da cartografia a apresentar: não é apresentada qualquer informação específica 
sobre o tema.  

Concluindo-se que o projeto seja apresentado em fase correspondente à de projeto de 
execução, antecipa-se que a escala das peças desenhadas será a mesma do projeto de 
execução, independentemente de poderem existir peças desenhadas enquadradoras com 
maior abrangência. 

Como se pode concluir da análise acima apresentada, existem algumas lacunas de informação. 

Relativamente à identificação e avaliação de impactes, é apresentado um enquadramento inicial 
global que sustentará a identificação e avaliação de impactes com o qual, genericamente, se 
concorda. Nota-se que este apenas se refere ao projeto GH2A e não contempla os projetos 
associados indispensáveis para a sua operação. 

Analisando a informação disponibilizada refere-se o seguinte:  

a) Objetivos e âmbito da avaliação: é a adequada a projetos de natureza similar. 

b) Métodos e modelos de previsão: está prevista a utilização de modelos de previsão para 
obter os indicadores Lden e Ln. Para a Central serão utilizados os métodos CNOSSOS-EU. 
Não são referidos quaisquer métodos para a LMAT (método CAPS/REN). 

Estando implícito o cumprimento do RGR e sendo necessária a avaliação do Critério de 
Incomodidade, também terão de ser apresentados os resultados da modelação do Ld e 
Le. 

Sempre que existam documentos de orientação nacionais (APA) deverão ser adotadas as 
metodologia s e procedimentos neles constantes. 
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c) Critérios a adotar para: 

i) Definição das fronteiras espaciais e temporais da análise: não foram definidos de 
forma particular para este fator ambiental. 

ii) Classificação dos impactes significativos, incluindo os cumulativos, sinérgicos ou 
residuais bem como os transfronteiriços: não foi definida de forma particular para 
este fator ambiental, embora esteja implícito, e seja afirmado de forma explícita, o 
cumprimento das disposições aplicáveis no âmbito do RGR. 

A avaliação de impactes deverá ser quantitativa (eventualmente, complementada 
por uma avaliação qualitativa) e poderá induzir a necessidade de se preverem e 
dimensionarem as medidas de minimização adequadas à fase de projeto a que 
respeitam. 

Sempre que se identifiquem situações, tanto em fase de construção como de 
exploração, que induzam incumprimento legal ou normativo, deverão ser 
dimensionadas as devidas medidas de minimização – temporárias ou definitivas.  

Estando prevista a apresentação em fase de projeto de execução, todas as medidas 
de minimização a adotar deverão ser devidamente dimensionadas e representadas 
espacialmente e incluir o enquadramento paisagístico necessário. Sempre que 
possível deverão ser privilegiadas soluções naturais e adaptadas à localização deste 
projeto. 

Deverá ser previsto um plano de monitorização de ambiente sonoro, tanto para fase 
de construção como de exploração. 

iii) Ponderação global dos impactes: não foi definida de forma particular para este fator 
ambiental. 

Como se pode concluir da análise acima apresentada, existe uma ligeira insuficiência de 
informação. 

Relativamente à análise comparativa de alternativas, não é apresentada uma metodologia, 
sendo apenas referido que será realizada a comparação da execução do projeto com a 
alternativa zero (ausência de projeto). 

Relativamente ao planeamento do EIA, é apresentada uma estrutura tradicional para o EIA.  

Deste modo, tendo em atenção tudo o acima exposto, considera-se que, do ponto de vista do 
Ambiente Sonoro, a presente PDA apresenta algumas lacunas que foram sendo elencadas. 

Do ponto de vista do ambiente sonoro, não se concorda, em absoluto, com a entrega em 
separado de todas as infraestruturas que concorrem para a existência deste projeto e que 
podem motivar a sua não execução. Considera-se que seria indispensável a realização de uma 
avaliação ambiental global e conjugada. 

Em relação à proposta metodológica de caracterização do ambiente afetado e de identificação 
e avaliação de impactes, considera-se adequada, embora tenham sido feitas algumas 
recomendações adicionais.  

Deverá ser apresentada uma proposta de monitorização para o Ambiente Sonoro. 

Todas as alterações propostas e recomendações incluídas deverão ser atendidas durante a 
elaboração do projeto e do respetivo EIA. 
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6.9. PAISAGEM 

Da análise efetuada à PDA, verifica-se existirem algumas questões em que a metodologia se 
encontra pouco aprofundada pelo que se tecem as seguintes considerações: 

1. Definição da área de estudo - a área de influência a considerar para a avaliação deste 
projeto é 3 km gerada a partir de todas as alternativas de projeto contempladas (página 
66 da PDA), o que se considera adequado. Acresce ainda referir, que não estão 
caracterizadas as alternativas referidas e de como as linhas elétricas aéreas serão 
consideradas para a elaboração do buffer. 

2. Cartografia - na exposição apresentada na PDA refere-se que a cartografia base a utilizar 
será a cartografia militar ou fotografia aérea, apresentadas a escala adequada. 
Acrescenta-se ainda a definição das escalas mais comuns para este tipo de representação 
1:25 000, 1:10 000, 1:1 000 ou 1:500, havendo a possibilidade de introduzir novas escalas 
consoante a temática abordada (página 67 da PDA). 

Nestes termos, consideram-se adequadas as bases de representação cartográfica e as 
escalas sugeridas pela metodologia apresentada. Contudo, tendo em consideração a 
localização do projeto numa área paisagisticamente sensível, considera-se relevante 
acrescentar a representação dos limites do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina (PNSACV). A cartografia a apresentar deve também procurar ser realizada 
em folhas únicas e com adequada legibilidade, para facilitar a leitura do conjunto.  

3. Caracterização da situação de referência - a caracterização da situação de referência deve 
ser realizada tendo em consideração a avaliação das componentes da paisagem quer a 
nível estrutural quer a nível visual. 

Neste capítulo, a metodologia refere as “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). Esta metodologia (página. 90 da PDA) 
inclui a análise da componente estrutural e cénico da paisagem mais comum em estudos 
de tipologia semelhante e que se considera ser a adequada para a avaliação do projeto 
em apreço. 

4. Identificação, caracterização e avaliação de impactes 

 Impactes de natureza estrutural e funcional da paisagem - a PDA refere que serão 
avaliados os impactes estruturais e funcionais da paisagem para as fases de 
construção e de exploração (página 112 da PDA). Contudo, não são identificados os 
parâmetros que serão utilizados para a aferição dos impactes estruturais e 
funcionais. 

Neste sentido considera-se relevante acrescentar que neste capítulo deverão ser 
abordadas as alterações ao nível da alteração da morfologia do terreno, da 
impermeabilização, da afetação das linhas de água, da desmatação e da 
desflorestação e abate de árvores. 

 Impactes de natureza visual da paisagem - para a avaliação dos impactes de natureza 
visual, a metodologia apresentada refere que será realizada a modelação da bacia 
visual dos elementos que compõem o projeto. Apesar de se considerar correta esta 
abordagem, verifica-se a necessidade de a aprofundar melhor. 

A modelação de bacias visuais deve ter em consideração a ausência de elementos 
que possam alterar a visibilidade nomeadamente vegetação e edificado. Assim, 
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apenas deverá ser considerada a topografia local e as características de cada 
componente do projeto. Para cada bacia visual deverá ser determinada a área 
afetada, em hectares “ha”, das classes de qualidade visual mais elevadas que venham 
a ser consideradas assim como as áreas afetas ao Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina. A metodologia pressupõe que seja feita uma análise 
crítica quantitativa e qualitativa aos resultados expressos graficamente na 
cartografia. Assim, devem ser quantificados o número de observadores potenciais e 
povoações, assim como as áreas (ha) das classes de qualidade visual mais elevadas 
dada a afetação da sua integridade visual. 

Acrescenta-se também que poderá justificar-se a realização de bacias visuais a partir 
de observadores temporários e permanentes relevantes na envolvente, 
nomeadamente a partir de miradouros ou locais paisagisticamente relevantes como 
no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 

 Impactes cumulativos e residuais - quanto à identificação, caracterização, avaliação 
e classificação destes impactes não se regista qualquer referência vocacionada para 
a análise da paisagem na PDA, havendo apenas uma referência global para todos os 
fatores ambientais. Quanto aos impactes cumulativos deverá ser apresentada a Carta 
de Impactes Cumulativos onde constem representados graficamente todos os 
projetos existentes na área de estudo da paisagem. No que se refere aos impactes 
residuais deverão também ser identificados e claramente localizados em cartografia. 
Em ambos os casos, deverá haver, consequentemente, caracterização, avaliação e 
classificação destes impactes para cada uma das componentes do projeto e para este 
no seu todo. 

5. Medidas de minimização - da análise da PDA verifica-se que não é apresentada 
informação relativa a este fator ambiental o que não se revela adequado para uma 
proposta de PDA. Nesta apreciação inclui-se a ausência de qualquer proposta ou de linhas 
orientadoras para um plano de recuperação das áreas afetadas e para um projeto de 
integração paisagística das diferentes componentes do projeto em avaliação. As medidas 
de minimização para o presente fator ambiental devem ser entendidas para pelo menos 
3 fases: conceção do projeto, construção/execução e exploração. 

 

6.10. SOCIOECONOMIA 

Da análise efetuada ao contexto socioeconómico e no que concerne à identificação das questões 
significativas, foi possível verificar a inventariação das populações e grupos sociais 
potencialmente afetados ou interessados pelo projeto, fator primordial para a compreensão dos 
impactes socioeconómicos associados à execução do projeto.  

No contexto da avaliação dos impactes, o promotor refere que a análise dos impactes decorrerá 
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.  

Contudo, não fica claro quais as temáticas específicas a desenvolver pelo que se sugere, no 
sentido de identificar os elementos necessários à futura apreciação, e no que respeita ao fator 
ambiental socioeconomia, o seguinte:  
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 Na caracterização do ambiente afetado pelo projeto, o desenvolvimento da informação 
estatística mais representativa da análise sociodemográfica, relativa à desagregação 
geográfica concelhia e supraconcelhia, em particular no respeita ao efetivo da população 
residente e aos principais indicadores demográficos como sejam o índice de 
envelhecimento e a taxa de fecundidade, com recurso aos dados fornecidos no site do 
INE;  

 Desenvolvimento dos aspetos relacionados com o desemprego, que poderá ser efetuado 
com recurso às estatísticas relativas aos desempregados inscritos nos Serviços de 
Emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), para uma compreensão 
da dimensão e características da população desempregada ao nível concelhio; 

 Indicar o volume de investimento previsto no projeto; 

 Informar sobre o emprego estimado no projeto em fase de construção;  

 Apresentação da informação estatística disponível e respetiva análise da estrutura 
económica da área do projeto, mais concretamente as empresas, pessoal ao serviço e 
riqueza criada por CAE;  

 Integração de uma análise sobre o potencial local de produção de energia com base em 
fontes de energia renovável e situação atual da energia renovável em Portugal e na sub-
região onde se irá instalar o projeto.  

Dentro desta conformidade, conclui-se que decorrente da análise do documento em apreço, 
relativo à PDA do EIA do presente projeto, não foram identificadas incorreções ou 
incongruências que possam distorcer o sentido das análises propostas. 

 

6.11. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A PDA cumpre na globalidade as normas técnicas previstas na Portaria n.º 395/2015, de 4 de 
novembro, contemplando a metodologia prevista para elaboração do EIA, descrição e 
caraterização do ambiente afetado, avaliação e minimização de impactes.  

Apresenta metodologia adequada quanto à abordagem específica do fator ambiental 
Património Cultural, salientando-se os seguintes aspetos adicionais a adotar criteriosamente na 
elaboração do EIA: 

 Seguir como diretiva metodológica o especificado na circular, emitida pela tutela em 10 
de setembro de 2004, sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património 
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”; 

 Efetuar a prospeção arqueológica de todas as áreas a intervencionar no âmbito do 
projeto, incluindo as áreas marinhas ou de interface; 

 Apresentar o Plano de Acessos, nomeadamente da Linha Elétrica para a fase de 
construção, bem como da prospeção arqueológica dirigida a estes acessos, a efetuar 
ainda na fase de elaboração do EIA. 

A PDA não aborda relevante processo de consulta pública e assim os grupos sociais relevantes 
para participação neste.  
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6.12. SAÚDE HUMANA 

Considera-se que o projeto apresentado está completo e adequado, contemplando todos os 
possíveis fatores de risco para a Saúde Humana. 

Não obstante, solicita-se que o EIA contemple o envio de informação regular à Administração 
Regional de Saúde do Alentejo e Unidade de Saúde Pública do Alentejo Litoral, caso esteja 
disponível, da eventual monitorização do ambiente sonoro, campos eletromagnéticos e 
qualidade da água. 

 

6.13. ANÁLISE DE RISCO 

Analisados os documentos disponibilizados, não obstante estarem genericamente cumpridos os 
requisitos legais da estrutura da PDA, considera-se que o documento é omisso quanto à 
avaliação do risco de incêndio rural e ao cumprimento dos requisitos legais estabelecidos pelo 
Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na sua 
redação atual). 

Por outro lado, a área de implantação do projeto encontra-se localizada em zona de 
suscetibilidade moderada a elevada a alguns riscos naturais, designadamente ao risco sísmico, 
galgamentos costeiros e tsunami. 

Neste sentido, tendo presente a aplicação do princípio da prevenção, consagrado na Lei de Bases 
da proteção Civil, consideram-se oportunas as seguintes recomendações, em matéria de 
avaliação de riscos naturais e tecnológicos: 

 Elaborar um capítulo dedicado a este fator ambiental (e não apenas na vertente 
ambiental), devendo a abordagem metodológica do desenvolvimento do EIA ter por base 
uma avaliação de risco (natural e tecnológico) e uma avaliação da significância dos 
impactes (para as diferentes fases do projeto), em estreita articulação com o Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Sines, designadamente no que respeita à avaliação de risco 
ao nível municipal. Salienta-se que as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 152-
B/2017, de 11 de dezembro, no regime jurídico de avaliação de impacte ambiental 
(Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual), vieram consagrar 
a necessidade de se avaliar não só os riscos do projeto para o ambiente, mas também os 
riscos do ambiente sobre o projeto, aferindo-se a sua vulnerabilidade e resiliência perante 
situações de ocorrência de acidentes graves e de catástrofes e os efeitos daí decorrentes. 

 Identificar situações de perigo de origem interna ou externa que possam ocasionar um 
cenário de acidente em que esteja envolvido o hidrogénio ou outras substâncias 
presentes, ponderando o efeito cumulativo com outros projetos existentes na envolvente 
e o efeito dominó em caso de acidente industrial. 

 Identificar medidas de minimização em função da avaliação dos riscos realizada (para 
todas as fases do projeto), designadamente medidas de segurança preventivas e 
mitigadoras a serem implementadas de forma a controlar os riscos até níveis aceitáveis. 

 Assegurar o cumprimento do disposto no Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais 
assim como a implementação de medidas para mitigar o risco de ignição nas várias fases 
do projeto, dada a proximidade com uma mancha de coberto vegetal. 

 

  



Procedimento de Definição do Âmbito 

Projeto GreenH2Atlantic, em Sines e projetos associados PDA 227 

Parecer da Comissão de Avaliação Dezembro de 2022 

 

 36 

 

7. PARECERES EXTERNOS 

De acordo com o previsto no n.º 3 do Artigo 12º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual, foram solicitados pareceres externos às seguintes entidades: 

 Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), uma vez que esta se constitui como entidade 
responsável pelo registo prévio da atividade de produção de gases de origem renovável 
(caso do hidrogénio verde) e pela emissão do certificado de exploração da instalação da 
nova linha elétrica de transporte de eletricidade, caso esta venha a ser construída; 

 Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), uma vez 
que o projeto contempla infraestruturas de captação de água do mar e rejeição de 
efluente térmico e salino no mar, dragagens e eventualmente descarga de águas residuais 
industriais após tratamento. 

 Departamento de Resíduos da Agência Portuguesa do Ambiente (DRES/APA), tendo em 
consideração a necessidade do presente projeto se articular com a desativação da Central 
Termoelétrica de Sines e eventual contaminação de solos. 

Neste âmbito, o parecer da DGEG considera o seguinte: 

a) O projeto prevê a instalação de um gasoduto para transporte de hidrogénio em traçado 
paralelo à linha 12000, pertencente à Rede Nacional de Transporte de Gás (RNTG), pelo 
que, constitui entendimento desta entidade que será necessário assegurar que o EIA a 
realizar integrará uma avaliação de potenciais riscos para o mencionado gasoduto de alta 
pressão da REN Gasodutos, S.A., nomeadamente em caso de eventuais acidentes 
(incêndios e explosões); 

b) Será conveniente assegurar que o projeto em apreço teve em devida consideração as 
necessárias medidas de mitigação de potenciais impactes na RNTG em resultado de 
eventuais acidentes no gasoduto de transporte de hidrogénio. Tal avaliação deverá 
compreender uma articulação com a REN Gasodutos, por forma a assegurar que as 
soluções propostas correspondem às exigências da mencionada concessionária; 

c) No Ponto 4.6 da proposta de definição do âmbito (PDA), relativo ao risco de acidentes, 
atendendo às substâncias ou tecnologias utilizadas, nada é referido sobre avaliação de 
potenciais impactes na RNTG em resultado de acidentes ocorridos no gasoduto de 
transporte de hidrogénio, aspeto que deverá ser revisto, atendendo não só à relevância 
da RNTG para o regular funcionamento do País, como também a necessidade de se 
evitarem impactes ambientais resultantes de libertações não controladas de metano para 
a atmosfera; 

d) No Ponto 4.4.3 da PDA é referido que a unidade de produção de hidrogénio possuirá, 
entre outros equipamentos, um reservatório criogénico, a ser colocado na posição 
vertical, com uma capacidade de 1 920 Nm3, destinado a armazenar 2 400 kg de azoto. As 
mencionadas quantidades aparentam não estar corretas, atendendo à densidade que o 
mencionado gás apresenta na sua forma liquefeita. 

Acresce que, do ponto de vista elétrico, resultou que o projeto em apreço não apresenta 
informação suficiente que permita a esta entidade licenciadora pronunciar-se nesta fase quanto 
aos aspetos técnicos do projeto, uma vez que não são identificadas: 

 As soluções técnicas estudadas para as infraestruturas de ligação do projeto à RESP e sua 
caracterização; 



Procedimento de Definição do Âmbito 

Projeto GreenH2Atlantic, em Sines e projetos associados PDA 227 

Parecer da Comissão de Avaliação Dezembro de 2022 

 

 37 

 

 A forma como será realizado o fornecimento de energia elétrica a partir de fontes 
renováveis (eólica e solar) mencionado no ponto 4.4.4. da PDA, dado que o tema não é 
desenvolvido nem clarificado; 

Pelo acima descrito, considera esta entidade que a PDA apresentada possui uma grande 
indefinição nos parâmetros base do projeto, o que impossibilita o conhecimento da pretensão 
com o detalhe suficiente para balizar os aspetos a ter em conta na elaboração do EIA, para além 
do acima mencionado. 

De referir que a presente consulta não substitui a necessária e relevante consulta às entidades 
identificadas na PDA 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, em função da 
localização do projeto GreenH2Atlantic e seus projetos associados. 

O parecer da DGRM considera o seguinte: 

 As componentes do projeto com impacte direto no meio marinho são a unidade de 
dessalinização de água do mar - necessária para desmineralizar a água que alimentará o 
eletrolisador para produzir o H2 – que capta água do oceano e que gera um efluente salino 
que é rejeitado no mar e o circuito de refrigeração do eletrolisador, que utiliza água do 
mar e que a restitui depois a temperatura mais elevada. 

 A PDA identifica as principais ações do projeto, sobretudo as associadas à fase de 
exploração, com potenciais impactes significativos no meio marinho. A dispersão do 
efluente (térmico e salino) descarregado no meio marinho, que fornecerá informação de 
suporte para a avaliação dos impactes na componente marinha, será caracterizada. 

Dada a mistura dos efluentes térmico e salino ao longo do circuito de descarga, e dado 
que o efluente salino tem um caudal mais de cem vezes inferior ao efluente da 
refrigeração, a PDA refere que o aumento da salinidade da descarga, relativamente à 
salinidade no meio marinho será insignificante, considerando a DGRM que esse aumento 
deve mesmo assim ser quantificado (se for possível) e se o mesmo, conjugado com o 
aumento de temperatura, terá algum nível de impacto nas comunidades biológicas do 
meio marinho, bem como na absorção do carbono. 

O caudal de água do mar captado para refrigeração será da ordem de 4 430 m3/h e sofrerá 
um aumento de temperatura, no final do ciclo, de 8° C. Para o funcionamento da estação 
de desmineralização é referido 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. 

 Relativamente aos impactes na componente biológica marinha, designadamente os 
decorrentes do aumento da temperatura da água do mar por via da restituição ao oceano 
da água de arrefecimento do eletrolisador, propõe-se, que seja realizada uma análise 
comparativa com a situação que existiu quando a Central Hidroelétrica do Pego estava 
em funcionamento, e em que também ocorreu a rejeição de águas quentes no mar.  

Igualmente no que se refere à identificação e avaliação dos impactes nas comunidades do 
meio marinho, resultantes do aumento da salinidade do meio a mesma poderá utilizar 
resultados de monitorização de situações análogas, caso existam e se esse aumento se 
justificar. 
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 A PDA refere que 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. Não ficou claro se serão ou não analisadas 
alternativas em termos do local de descarga (visto que o objectivo é utilizar as 
infraestruturas já existentes). No entanto, e visto que serão utilizados modelos para a 
caracterização da dispersão da pluma, será uma mais valia avaliar o comportamento da 
mesma em função de uma alternativa ao local de descarga previsto, onde a agitação 
marítima seja maior, visto que a mesma influencia a dispersão da pluma, e discutir-se 
comparativamente os impactes ambientais da mesma. 

 Em termos de programas de monitorização, é referido que serão identificados os 
programas que se venham a justificar para a gestão ambientalmente enquadrada do 
projeto. Com efeito, concorda-se que tais programas de monitorização poderão 
posteriormente ser propostos, no seguimento da identificação e avaliação dos impactes 
e para obviar lacunas de informação que existam nessa mesma avaliação. 

 Por ultimo, na lista das entidades a contactar para a elaboração do EIA, deverá ser incluída 
a DGRM a fim desta entidade se pronunciar sobre os recursos da pesca existentes na área 
de estudo. 

Deste modo, em sintese, esta entidade emite parecer favorável, uma vez que considera que a 
PDA identifica as principais ações do projeto, sobretudo as associadas à fase de exploração, com 
potenciais impactes significativos no meio marinho. 

Relativamente aos impactes ambientais na componente marinha, são identificadas as questões 
significativas que deverão ser caracterizadas e avaliadas. Destas e atendendo a que se prevê a 
descarga no mar, através 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, o que está contemplado na presente 
PDA. O cruzamento da informação referente às propriedades dos efluentes e o comportamento 
da pluma no meio recetor com as características das diferentes componentes biológicas em 
análise, permitirão a inventariação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes. 

O parecer do DRES/APA considera o seguinte: 

 A PDA responde, de forma geral, à estrutura definida no Anexo III da Portaria n.º 
395/2015, de 4 de novembro. 

 Relativamente à informação direta ou indiretamente relacionada com a caracterização 
dos resíduos e com o solo, na vertente da sua qualidade e avaliação de impactes ao nível 
da contaminação, a proposta é bastante genérica, devendo o EIA densificar os seguintes 
aspetos: 

Descrição do Projeto 

o A descrição do processo de produção de hidrogénio ‘verde’ deve ser pormenorizada, 
apresentando, para cada fase do projeto, as quantidades / proporção das substâncias 
e misturas a utilizar, bem como a tipologia de resíduos e efluentes a produzir; 

o Deve ser apresentada informação detalhada relativa a cada substância a utilizar, 
designadamente reagentes e outros produtos químicos, bem como eventuais 
combustíveis e óleos, indicando: i) os constituintes químicos e a sua proporção 
relativa, caso se tratem de misturas; ii) o n.º CAS ou CE; iii) as propriedades físico-
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químicas (estado físico e solubilidade), toxicidade, mobilidade, persistência, entre 
outros que sejam entendidos relevantes; iv) as advertências de perigo, caso aplicável; 
e v) as respetivas fichas de dados segurança; 

o Deve ser, ainda, apresentada informação referente ao armazenamento das 
substâncias a utilizar, especificando: i) as condições de armazenamento; ii) o tipo, 
material constituinte e capacidade dos reservatórios, contentores ou embalagens de 
armazenamento; iii) o tipo, material constituinte e capacidade das bacias de 
retenção de derrames; iv) a capacidade máxima de armazenamento de cada 
substância; e v) a quantidade de cada substância que se prevê utilizar anualmente; 

o Tendo sido indicada a pretensão de utilizar o transformador existente nas instalações 
da Central Termoelétrica de Sines e face à data de início de atividade (1985), deverão 
ser indicados a marca e o modelo do transformador e apresentado comprovativo de 
que o óleo dielétrico do equipamento do posto de transformação não contém PCB, 
designadamente com recurso a resultados analíticos ou a declaração do fabricante 
que o corrobore. 

Solo 

o Não se afigura claro se estão previstas intervenções para modelação do terreno, pois 
na página 30 da PDA é indicado que “Não estão previstos trabalhos de terraplenagem 
e nivelamento geral” porém, na página 38, é referido que “Durante a fase de 
construção serão produzidos resíduos em resultado, principalmente, das atividades 
de limpeza do terreno e movimentação de terras”. Assim, importa clarificar esta 
situação tendo em consideração que, caso esteja prevista escavação de solo, o 
proponente deve proceder à avaliação da qualidade do solo in situ, i.e., previamente 
à sua escavação, caso esta intervenção se realize fora da área de estudo de solos e 
águas subterrâneas; 

o Na PDA é indicado que “a EDP Produção facultará à Hytlantic, para o 
desenvolvimento do EIA do GH2A, a informação de relevo produzida no âmbito do 
[Plano de Desativação], designadamente os resultados obtidos no estudo de solos e 
águas subterrâneas, os quais serão tidos em conta”. Assim, deverão ser apresentados 
no EIA: i) os resultados obtidos nesses estudos; ii) eventuais intervenções realizadas 
no âmbito de uma operação de remediação de solos, caso se venha a verificar 
contaminação; iii) os resultados obtidos na avaliação da qualidade dos solos 
remanescentes; e iv) eventuais medidas de mitigação aplicadas, designadamente na 
sequência de uma análise quantitativa de risco. Estas informações serão relevantes 
para a definição da situação de referência prévia ao início da atividade; 

o Deve ser apresentada informação relativa ao descritor solo, no que respeita a 
potenciais impactes do projeto sobre o mesmo, em caso de acidente, a possibilidade 
de ocorrência de derrames de combustíveis, óleos, lubrificantes, águas residuais 
industriais, e, em concordância, apresentar propostas para a sua minimização. 

Resíduos 

o Na PDA é referido que “no EIA serão identificados os resíduos a produzir e o modo de 
sua gestão ambientalmente enquadrada através de operadores licenciados”. Assim, 
deverão ser considerados os resíduos que se antevê poderem ser produzidos, 
designadamente, óleos usados; filtros de óleos; baterias; resíduos contaminados por 
hidrocarbonetos, se aplicável; resíduos urbanos indiferenciados e recolhidos 
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seletivamente (papel e cartão, vidro e embalagens plásticas e metálicas, 
contaminadas e não contaminadas); lâmpadas usadas e outros resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), resíduos hospitalares de primeiros 
socorros, solos escavados, lamas das ITEL (Instalação de efluentes líquidos) de águas 
residuais urbanas e industriais e de mina (se existentes), lamas dos separadores de 
hidrocarbonetos (se existentes), sucata não ferrosa, lâmpadas usadas, entre outros; 

o Deverão ser apresentadas as quantidades de resíduos que sejam previstas produzir 
anualmente na produção de hidrogénio;  

o Apresentar descrição pormenorizada dos locais de armazenamento de resíduos - 
caracterização dos locais, formas de acondicionamento dos resíduos, análise do risco 
de eventuais acidentes/incidentes e respetivas medidas de prevenção e de mitigação 
(como por exemplo medidas de contenção de derrames), entre outra informação 
considerada relevante. 

Plano de Monitorização do Solo 

o No EIA, deve também ser apresentado o Plano de Monitorização do Solo, 
abrangendo as fases de exploração e encerramento da unidade industrial, 
considerando o seguinte: 

 A localização dos pontos de amostragem deverá suportar-se na localização 
prevista dos edifícios e infraestruturas do estabelecimento, bem como na 
localização dos pontos contemplados no estudo realizado no âmbito de 
desativação da CTS. Deverá por isso incidir sobre a área da produção, locais de 
armazenagem de substâncias e misturas perigosas, parque(s) de resíduos 
perigosos, oficina(s), eventuais reservatórios de combustível, edifícios pré-
existentes que pretendam dar utilização (bombagem e cloragem, ETAR, posto 
de transformação), etc.; 

 O plano deverá, ainda, incluir proposta de amostragem ao solo, para avaliação 
da evolução temporal durante o tempo de vida da atividade (indicando a 
periodicidade da sua realização) e aquando do seu encerramento; 

 O Plano de Monitorização deve basear-se no definido no Guia Técnico - Plano 
de Amostragem e Plano de Monitorização do Solo (APA, 2019, rev.2, janeiro de 
2022) e no Guia Técnico – Valores de Referência para o Solo (APA, 2019, rev.3, 
setembro de 2022), disponíveis em: https://apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-
ambiental/guias-tecnicos-0. 

De referir que a presente consulta não substitui a necessária e relevante consulta às entidades 
identificadas na PDA 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, em função da 
localização do projeto GreenH2Atlantic e seus projetos associados. 

 

 

 

 

  

https://apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0
https://apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0
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8. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

A Participação Pública em avaliação de impacte ambiental consiste numa “formalidade essencial 
do procedimento de AIA que assegura a intervenção do público interessado no processo de 
decisão e que inclui a consulta pública”, conforme disposto na alínea m) do artigo 2.º do Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação. 

Ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 12º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
na sua redação atual, a consulta pública decorreu durante 15 dias úteis, de 18 de novembro a 
12 de dezembro de 2022. 

Durante o período de consulta pública foram recebidas 3 exposições. Salienta-se que os 
pareceres das entidades que constituem a comissão de avaliação tiveram em consideração as 
participações recebidas em sede de consulta pública. 

Importa também salientar que no desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
devem ser tidas em consideração as preocupações expressas nas exposições recebidas em sede 
de consulta pública. Assim, o EIA deve indicar a forma como foram contempladas e ponderadas 
as questões colocadas neste âmbito. 

As 3 exposições tiveram a seguinte proveniência: 

 Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável; 

 START - SINES Transatlantic Renewable & Technology Campus, Lda.; 

 REN - Redes Energéticas Nacionais. 

A Zero refere o seguinte: 

 Relativamente à eletricidade para a produção de H2, recebe esta entidade de forma 
positiva a intenção em utilizar apenas eletricidade proveniente de fontes de energia 
renovável para a produção de hidrogénio, no entanto, é essencial garantir que a utilização 
de eletricidade para este fim não desvie este recurso essencial para garantir a eletrificação 
prioritária de vários setores da economia (entre eles, o setor residencial). A eletricidade 
de origem renovável é considerada ainda um recurso escasso tendo em conta a atual (e 
insuficiente) capacidade instalada de produção renovável situação a que o princípio da 
adicionalidade1 pretende dar resposta. 

Não sendo possível a instalação de capacidade de produção própria de energia renovável 
no local de produção de hidrogénio, entendem que a melhor forma de acelerar a 
implementação de projetos de energia renovável é através de PPAs. Esta opção é a forma 
mais eficaz de garantir que os recursos financeiros são direcionados diretamente para 
alavancar projetos de energia renovável, e não desviar eletricidade de origem renovável 
da rede elétrica. Os certificados de garantias de origem têm limitações a este respeito, e 
por isso não devem ser opção em detrimento dos PPAs de energia solar ou fotovoltaica.  

 No que diz respeito ao efluente salino resultante da desmineralização e dessalinização, 
cujo destino será a descarga direta no mar, consideram que não devem ser descurados os 

                                                           
1 O princípio da adicionalidade prevê que novos projetos de produção de hidrogénio verde sejam acompanhados por 

um aumento da capacidade de energia renovável instalada, para fazer face à necessidade energética adicional e evitar 

desviar da rede elétrica eletricidade de origem renovável já existente.   
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potenciais impactos a médio-longo prazo nos ecossistemas marinhos circundantes. Antes 
de se tornar quaisquer ilações, o impacto da descarga do efluente salino deve ser 
inteiramente consagrado no estudo de impacto ambiental, e ponderados usos 
alternativos para a salmoura produzida. 

 A injeção de H2 na rede de gás natural pode ser encarada como uma opção a curto prazo 
para, por um lado, cortar emissões, e por outro, aumentar a procura e alavancar o 
mercado do H2. No entanto, isto não pode servir de racional para perpetuar a utilização 
de combustíveis fósseis, nem atrasar a sua eliminação progressiva a médio-longo prazo. 
Um projeto em que 70% da produção de hidrogénio será utilizado para injeção na rede 
levanta questões a este respeito, e por isso consideram que devem ser consagrados usos 
alternativos desta produção, tendo em conta um cenário de transição energética que visa 
uma contínua redução da utilização de gás natural. 

Em termos de considerações finais, a Zero reconhece o papel que o hidrogénio virá a 
desempenhar na descarbonização da economia Portuguesa, mas defende que o planeamento e 
utilização deste recurso deverá ser bastante bem ponderada. Deve-se visar a utilização racional 
do recurso, priorizando a descarbonização dos setores onde não é possível ou é difícil eletrificar, 
acautelando todos os seus impactos, e integrando os princípios da eficiência e sustentabilidade 
de forma a não condicionar as metas de eletrificação, e consequentemente de descarbonização. 

A START - SINES refere o seguinte: 

 A START - Sines TransAtlantic Renewable & Technology Campus, S.A. está a desenvolver 
um projeto para instalação de um Data Centre em Sines (Sines 4.0©), classificado como 
de Potencial Interesse Nacional em 01.03.2021. Prevê-se que o Projeto tenha um 
consumo de servidores de 495 MW. Essencial para o projeto é a garantia de 
abastecimento dos consumos de energia elétrica do Data Centre por energia renovável. 
A START está a desenvolver um projeto de energia solar fotovoltaica em Sines, que 
abastecerá o Data Centre, em regime de autoconsumo, injetando o excedente na rede 
pública. 

 Esta consulta visa a definição do âmbito do EIA do projeto GH2A, da HYTLANTIC, S.A., que 
visa a produção de hidrogénio da eletrólise da água, tendo associados o gasoduto de 
transporte do H2 para a rede de gasodutos e linhas de Muito Alta Tensão. 

 O projeto GH2A, o gasoduto de transporte e as linhas de MAT serão realizados em 
parcelas da atual Central Termoelétrica de Sines (CTS), abrangida por “área sensível” na 
aceção do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, com utilização de algumas das estruturas 
existentes (bacias de captação de água do mar e do canal 2 (sul) de rejeição de efluente 
térmico e salino no mar), sendo ocupadas áreas e estruturas industriais existentes. 

 De acordo com o PUZILS, a CTS está na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão C, 
classificada como Solo Urbanizado, pelo que se prevê a implementação do projeto GH2A 
e associados na ZILS. 

 O projeto GH2A prevê, de entre as várias ações associadas às fases de exploração do 
projeto GH2A, a rejeição de efluente térmico e salino (resultante da refrigeração, e outra 
parte da dessalinização de parte da água captada) no canal 1 (norte) da estrutura de 
rejeição da CTS existente na costa. 
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 O projeto GH2A prevê a rejeição no mar, através do canal 2 da estrutura de rejeição da 
CTS, do líquido de arrefecimento do circuito fechado de refrigeração do eletrolisador, 
num caudal de água do mar captado para refrigeração de cerca de 4 430 m3/h, o que 
corresponde a cerca de 3% da capacidade de bombagem da estrutura de captação da CTS 
gerida pela EDP (sendo a capacidade existente de aproximadamente 144 000 m3/h). 

  O Projeto Sines 4.0© está a ser implementado a norte da CTS, em específico, naquela 
mesma Unidade de Execução C1 da ZILS, numa uma área total aproximada de 594 296,806 
m2, e o projeto de produção de energia renovável que irá abastecer em terrenos 
implantados em áreas abrangidas pelo PUZILS ou vizinhas. 

 A START obteve um TURH para reutilização de água para a recirculação de uma fração de 
água arrefecida no terminal de GNL como água de refrigeração e a sua posterior rejeição 
através das infraestruturas ainda existentes da CTS. 

 Não se prevendo a descarga no mar, através do canal 2 (sul) da estrutura de rejeição 
existente, de um efluente térmico e salino, é relevante proceder ao estudo aprofundado 
da dispersão desta descarga no mar, para avaliação dos impactes considerando a descarga 
da atividade que será implantada pela START no terreno a norte da CTS, e que terá uma 
descarga térmica no mar através do canal 1 (norte) da estrutura de rejeição da CTS. 

 A descarga no mar prevista no projeto GH2A tem potenciais impactos na água, devido ao 
aumento cumulativo da temperatura por efeito do efluente da atividade da START, que 
utilizará o canal 1 (norte) da estrutura de rejeição da CTS para a descarga da água do 
respetivo circuito de refrigeração, bem como ao aumento da salinidade da água rejeitada 
– aumentos que têm o potencial de alterar propriedades da água captada, o que pode 
impactar os equipamentos do projeto Sines 4.0©. 

 É essencial compatibilizar o projeto GH2A com o projeto Sines 4.0© e o TURH, 
assegurando-se (i) que o potencial impacto cumulativo na água não afete os 
equipamentos do projeto Sines 4.0©, e (ii) a partilha da estrutura da CTS, através da 
definição, por uma entidade dotada de poderes administrativos, de regras claras de 
acesso aplicáveis a todos os operadores, evitando-se a construção de acessos à água do 
mar que afetem a orla costeira. 

 Tendo em conta (i) que se prevê que o projeto GH2A capte água do mar para o seu 
processo e refrigeração e rejeite água com temperatura mais elevada e um componente 
salino no mar, através do canal 2 (sul) da estrutura de rejeição da CTS, o que configura 
impactes cumulativos com outros projetos, como é a captação e rejeição de água pelo 
canal 1 (norte) da estrutura de rejeição da CTS que a START desenvolverá, e (ii) a existência 
de riscos de segurança inerentes ao risco de explosão e/ou incêndio devido a fuga de H2, 
durante o desenvolvimento de engenharia básica e/ou da engenharia de detalhe do 
projeto GH2A. 

 Requer-se, pois, (i) a sua constituição como interessada no EIA e (ii) a sua qualificação 
como entidade potencialmente afetada ou interessada pelo projeto GH2A e pelo projeto 
da(s) linha(s) de Muito Alta Tensão (MAT) e a sua inclusão na lista de entidades a contactar 
para obtenção de informação no âmbito do EIA. 
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A REN refere o seguinte: 

 As concessionárias das atividades de transporte de gás através da Rede Nacional de 
Transporte de Gás (“RNTG”) e de transporte de eletricidade através da Rede Nacional de 
Transporte de Eletricidade (“RNT”), respetivamente, REN – Gasodutos, S.A. (REN-G) e REN 
– Rede Elétrica Nacional, S.A. (REN-E), com a presente missiva pretendem compilar as 
informações consideradas relevantes para vossa consideração sobre as zonas de servidão 
da RNTG e RNT e eventuais interferências com estas infraestruturas na Área de Estudo do 
projeto agora em Consulta Pública, considerados os pressupostos e princípios expostos 
de seguida. 

 O projeto “Projeto GreenH2Atlantic, em Sines e dos projetos associados 
(GreenH2Atlantic)”, conforme designação apresentada pelo seu promotor na proposta de 
definição de âmbito (“PDA”) em apreciação, visa a produção de Hidrogénio (H2) a partir 
da eletrólise da água. Tem como projetos associados ou complementares Gasodutos de 
transporte do H2 para a RNTGN e Linha(s) de Muito Alta Tensão (LMAT) de interligação 
com a RNT. 

 Os projetos de execução das infraestruturas de interligação com a RNTGN devem ser 
desenvolvidos em colaboração com REN-G. No que respeita à(s) LMAT, a RNT atual não 
tem capacidade para alimentação de mais consumos na zona de Sines nem condições 
técnicas de ligação para novos projetos, encontrando-se a REN-E a interagir com o 
Concedente sobre as questões subjacentes à criação de capacidade de rede naquela zona 
e respetivas infraestruturas para suporte a consumos de elevada potência em Sines, pelo 
que a REN-E não está em condições de avaliar qual será o ponto de interligação com a 
RNT.  

 Complementarmente, informa esta entidade que a REN-G está a desenvolver o projeto 
H2G Backbone que visa construir uma infraestrutura de transporte de H2 em alta pressão 
com o objetivo de garantir a capacidade de transporte, compressão e armazenamento 
com capacidade para acomodar os diferentes projetos de produção e consumo de H2 na 
região, otimizar o investimento em infraestruturas e a ocupação do território. Conforme 
explicitado na descrição do projeto “Projeto GreenH2Atlantic”, o gasoduto entre a 
HYTLANTIC, o ponto de injeção na rede de GN e a Refinaria de Sines pode ser assegurado 
pelo projeto da REN-G, que se encontra em negociações com a GreenH2Atlantic para este 
efeito. O H2G Backbone foi candidatado a financiamento do Plano de Recuperação e 
Resiliência, no quadro da Agenda H2 Green Valley, encontrando-se, neste momento, a 
aguardar a assinatura dos Termos de Aceitação do Contrato. 

Documentação para Consulta Pública 

Para uma eficiente participação dos cidadãos é indispensável o acesso a uma informação tão 
completa quanto possível, transparente e de fácil consulta, para que se possam atingir os 
objetivos dessa participação. Assim, uma vez que o EIA tem como objetivo servir de suporte à 
avaliação de impacte ambiental e que este procedimento inclui obrigatoriamente um período 
de consulta pública, no qual esse documento é disponibilizado a entidades e cidadãos 
interessados, o estudo tem de apresentar a informação de forma sistematizada, organizada e 
suficientemente completa para que possa servir o seu objetivo. 
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O Resumo Não Técnico (RNT) constitui uma das peças do EIA e deve sumarizar e traduzir em 
linguagem não técnica o conteúdo do EIA, tornando este documento mais acessível a um grupo 
alargado de interessados. Deste modo, o RNT é um documento essencial na participação pública 
em processos de AIA. Face à extensão e à complexidade técnica que normalmente caracterizam 
os EIA, é fundamental que o RNT seja preparado com rigor e simplicidade, de leitura acessível e 
dimensão reduzida, mas suficientemente completo para que possa cumprir a função para a qual 
foi concebido. 

Na elaboração do RNT deverão ser seguidos os requisitos estabelecidos nos “Critérios de boa 
prática para a elaboração e avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte 
Ambiental”, APAI/APA, 2008. 
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9. CONCLUSÃO 

O projeto GreenH2Atlantic produzirá hidrogénio verde a partir de eletrólise da água. O 
hidrogénio será produzido exclusivamente a partir de processos que utilizem energia de fontes 
de origem renovável, assegurado através do estabelecimento de PPA e ligações diretas, com 
certificação de proveniência. 

O projeto será implantado em parcelas de terreno da antiga Central Termoelétrica de Sines 
(CTS), atualmente em fase de desativação. 

O principal objetivo do procedimento de Definição do Âmbito previsto no Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro, é o planeamento antecipado do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), de acordo com 
o estabelecido no anexo III da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Para que tal seja efetivo, 
a Proposta de Definição de Âmbito (PDA) deve ser elaborada com o rigor necessário ao caso 
concreto, de forma a permitir uma pronúncia eficaz da Comissão de Avaliação, tendo presente 
o objetivo de focalizar o EIA nos impactes significativos do projeto. 

Estruturalmente a PDA cumpre o disposto no Anexo III da Portaria n.º 395/2015, de 4 de 
novembro, relativamente às normas técnicas para a elaboração da PDA. 

Face ao exposto, considerou a Comissão de Avaliação que a PDA cumpre genericamente a 
estrutura prevista no Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

Existe, no entanto, alguma incerteza associada ao projeto uma vez que a informação referente 
às várias componentes do projeto ainda não está totalmente definida pelo proponente, bem 
como o layout não está ainda estabilizado, podendo a disposição dos equipamentos vir a ser 
alterada, durante a fase de desenvolvimento do projeto. 

Destacam-se alguns dos aspetos críticos identificados que poderão ter reflexos no procedimento 
de AIA subsequente, nomeadamente: 

 Alimentação elétrica; 

 Desativação da central termoelétrica de Sines e reutilização de infraestruturas; 

 Viabilidade da ligação ao sistema coletivo de tratamento de águas residuais da AdSA; 

 Reserva de capacidade para captação de água do mar. 

Relativamente à alimentação elétrica do projeto, caso não seja possível incluir no EIA a 
apresentar para o projeto GH2A a avaliação do estudo prévio/anteprojeto ou projeto de 
execução da solução a adotar para alimentação elétrica à unidade de produção de hidrogénio, 
será então necessário integrar nesse mesmo estudo toda a informação que se encontre 
disponível à data sobre esta componente. Deve também ser assegurada a sujeição a 
procedimento de AIA do estudo prévio/anteprojeto ou projeto de execução da(s) linha(s) 
elétrica(s), independentemente da entidade que se assuma como proponente das mesmas, 
devendo no EIA dessas mesmas infraestruturas ser devidamente avaliados os impactes 
cumulativos com o projeto GH2A. 

Por outro lado, relativamente à articulação do projeto GH2A com o Plano de Desativação da CTS, 
deve ser garantido que só após a aprovação pela APA, do Relatório de Desativação Parcial 
referente à área que irá ser ocupada pelo projeto é que poderão dar início aos trabalhos de 
construção.  
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Caso seja identificada a necessidade de proceder à remediação dos solos, considera-se que as 
partes envolvidas deveriam, através de contrato, delimitar as áreas, para que, em caso de 
remediação dos solos as responsabilidades fiquem claramente identificadas. 

Deverá ainda atender-se à necessidade de considerar na elaboração do EIA a informação de 
relevo produzida no âmbito do Plano de Desativação da Antiga Central, designadamente os 
resultados obtidos na avaliação da contaminação de solos e águas subterrâneas.  

Quanto à viabilidade da ligação ao sistema coletivo de tratamento de águas residuais da AdSA, 
importa referir que a solução a adotar deve ser consolidada previamente à submissão do EIA e 
desenvolvida nesse mesmo estudo a respetiva avaliação de impactes associados. Refira-se ainda 
que, de acordo com a APA-ARH Alentejo, é altamente recomendável que possa ser concretizada 
a interligação da rede de águas residuais domésticas e industriais do projeto GH2A às 
infraestruturas do operador AdSA. 

Sobre a reserva de capacidade para captação de água do mar, importa referir que no EIA deve 
ser devidamente evidenciada a titularidade que permitirá a utilização destas infraestruturas e a 
razão de não serem alvo das operações de desativação da CTS que irão ser desenvolvidas. 

Evidencia-se ainda que na indicação dos projetos previstos e localizados na envolvente, não 
consta o projeto NEST que constitui o projeto-piloto do PROJETO SINES 4.0© para 
desenvolvimento de um campus para centros de processamento de dados, cuja localização é 
imediatamente confinante com o projeto GH2A e que inclui uma estação de bombagem e 
eletrocloragem, para reutilização da água do mar captada pela REN Atlântico e rejeição na 
estrutura de rejeição de água do mar da CTS.  

Importa alertar para a necessidade do EIA a desenvolver para o presente projeto ter de 
assegurar obrigatoriamente a devida articulação com o projeto do Data Centre em Sines (Sines 
4.0©), no sentido de compatibilizar ambos os projetos. 

No âmbito dos pareceres solicitados a entidades externas, foram recebidos 3 contributos (DGEG, 
DGRM e DRES/APA) que se encontram descritos no capítulo respetivo, devendo os mesmos ser 
tidos em consideração aquando da elaboração do EIA. 

Importa salientar que a consulta efetuada neste âmbito não substitui a necessária e relevante 
consulta às entidades identificadas na PDA para obtenção de informação que essas entidades 
possam deter e que é importante para o EIA. À lista das entidades a contactar para a elaboração 
do EIA, deverá ser acrescentada a DGRM – Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos, a fim desta entidade se pronunciar sobre os recursos da pesca existentes na 
área de estudo, bem como a STAR - SINES. 

No âmbito da consulta pública, foram recebidos 3 pareceres conforme exposto no capítulo 
respetivo do presente parecer (Zero, START – SINES e REN).  

Igualmente neste âmbito, deverão ser tidas em consideração as preocupações expressas nas 
exposições recebidas para o desenvolvimento do EIA, o qual deverá indicar a forma como foram 
contempladas e ponderadas as questões colocadas neste âmbito. 
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Complementarmente ao acima exposto, apresenta-se um conjunto de orientações referentes 
ao conteúdo, as quais devem ser consideradas pelo proponente aquando do desenvolvimento 
do projeto e elaboração do EIA, tendo ainda em consideração o disposto no artigo 5.º e 13.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2017, de 11 de dezembro, na sua redação atual. 

 

 

Pela Comissão de Avaliação 

 

 

Bibiana Cardoso da Silva Hugo Marques 
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