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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro, foi enviado à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), para procedimento de verificação
da conformidade ambiental do Projeto de Execução, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE) do "Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase", bem
como o Projeto de Execução em causa. A Administração do Porto de Sines e do Algarve, S.A., (APS, S.A.)
é simultaneamente o proponente e o licenciador do projeto.
A necessária documentação para realização deste procedimento de verificação da conformidade ambiental
do Projeto de Execução foi submetida a 7 de março de 2019. O presente procedimento teve início a 12 de
março de 2019, data em que se considerou estarem reunidos todos os elementos necessários à correta
instrução do processo.
Assim, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA, através do ofício n.º S020041-201903-DAIA.DAP, de
26/03/2019, procedeu ao envio às entidades que integraram a respetiva Comissão de Avaliação (CA), então
nomeada no âmbito da avaliação do Estudo Prévio, constituída pelas seguintes entidades: Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P., Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), DireçãoGeral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Direção-Geral de Recursos
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) e Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia
Aplicada Baeta Neves (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, foram os seguintes:











APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros (Coordenação)
APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso (Consulta Pública)
APA/ARH Alentejo – Arq. Pais. Álvaro Charrua Piedade (Recursos Hídricos)
ICNF – Eng. Luís Ferreira (Sistemas Ecológicos)
DGPC – Dr. Pedro Barros (Património Cultural)
LNEG – Doutor Luís Rebelo (Geologia e Geomorfologia, Hidrogeologia, Hidrodinâmica e Regime
Sedimentar)
CCDR Alentejo – Eng. Mário Lourido (Uso do Solo, Socio Economia, Ordenamento do Território)
DGRM – Eng.ª Ana Teresa Castro (Recursos Marinhos)
APA/DGA/DGAR – Eng.ª Maria João Leite (Ambiente Sonoro)
ISA/CEABN – Arq. Pais. João Jorge (Paisagem)

Foi ainda solicitado ao Departamento da APA competente para o efeito (DAIA/DPP) a emissão de parecer
sobre o RECAPE, relativamente do regime de prevenção de acidentes graves. Este contributo foi integrado
na apreciação específica efetuada no presente Parecer.
O RECAPE referente ao "Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase", sendo
datado de fevereiro de 2019, é da responsabilidade da empresa Nemus. É composto pelos seguintes
volumes:




Volume I – Resumo Não Técnico
Volume II – Relatório Base
Volume III – Anexos
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O Projeto de Execução apresentado é constituído por: peças escritas (memória descritiva); e peças
desenhadas (desenhos do projeto).
O presente Parecer tem por objetivo proceder à verificação da conformidade do Projeto de Execução do
"Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase" com o determinado na
Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
Esta fase do procedimento de AIA tem igualmente como objetivo a determinação da eficácia das medidas
previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos e potenciar os efeitos positivos, bem
como, se necessário, determinar a adoção de novas medidas.
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2. ANTECEDENTES - PROCEDIMENTOS DE AIA E DE EINCA
A informação constante deste capítulo utiliza, em parte, informação retirada dos elementos apresentados
no âmbito do procedimento de verificação da conformidade do Projeto de Execução do "Projeto da
Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase" com o determinado na Declaração de
Impacte Ambiental (DIA).

O Terminal de Contentores de Sines, referido como Terminal XXI (TXXI) foi inicialmente objeto de análise
no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Terminal Definitivo de Carga Geral do Porto de Sines (APS, 1998).
O projeto de execução inicial incluía a implantação de um cais de acostagem com 920 m, fundos à cota 16,0 m (ZH), um troço perpendicular de cais de 300 m (totalizando 1 220 m de cais acostável), cerca de
48 ha de terrapleno, dotado de pórticos Post-Panamax e Super Post-Panamax sobre carris para
movimentação de contentores, acessos rodoviários e ferroviários. Previa também um molhe quebra-mar de
abrigo com 1 420 m de comprimento no prolongamento para sul do molhe leste.
O referido projeto foi submetido a procedimento de AIA (processo de AIA n.º 558), tendo sido emitida, em
10 de fevereiro de 1999, por Sua Excelência a Ministra do Ambiente, decisão favorável condicionada, à
implementação das medidas de minimização descritas no EIA e às propostas pela Comissão de Avaliação
expressas no seu Parecer, com destaque para a necessidade de:
•

Alimentação artificial na praia de S. Torpes;

•

Criação de uma comissão entre a APS e o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
(PNSACV);

•

Implementação de medidas de minimização de ruído na pedreira, caso se justifique;

•

Prospeção arqueológica da área submersa e da área terrestre afeta ao projeto;

•

Não afetação da plataforma marítima pela construção dos acessos viários do terminal.

Este EIA contribuiu para a seleção da localização do terminal através da consideração das vantagens e
desvantagens ambientais das várias localizações inicialmente ponderadas. Assim, o projeto aprovado em
1999 previu ser desenvolvido em duas fases, tendo a 1.ª fase sido concretizada entre 2000 e 2003.
Em 2008, a APS promoveu um Estudo de Incidências Ambientais (EIncA), no âmbito do processo de
expansão do TXXI e respetivo molhe. Este EIncA teve como objetivos:


Avaliar o impacte ambiental da 2.ª fase de expansão do Terminal de Contentores em cerca de
380 m do cais de acostagem e terraplenos associados e do respetivo molhe em cerca de 400 m;



Verificar as eventuais alterações à situação analisada no âmbito do EIA referente ao Terminal
Definitivo de Carga Geral do Porto de Sines (APS, 1998), objeto de aprovação em fevereiro de
1999;



Confirmar se o EIA elaborado no âmbito do processo de licenciamento do projeto do TXXI integrava
todos os aspetos essenciais que o mantivessem atualizado para a Expansão do Terminal;



Desenvolver as recomendações necessárias para adequar todos os procedimentos e boas práticas
ambientais aos projetos e à fase de construção.
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O EIncA recomendou novas medidas de mitigação. Também no âmbito deste estudo e na sequência dos
levantamentos subaquáticos realizados pela APS, confirmou-se a inexistência de qualquer elemento ou
vestígio de património arquitetónico ou arqueológico na área do projeto.
O EIncA concluiu que o projeto de execução correspondia ao projeto previsto e aprovado em 1999, não
alterando nenhum aspeto significativo das suas condições ou estruturas. Salientou, contudo, que com a
sua execução não ficaria ainda completo o projeto então apresentado, ficando por construir uma 3.ª fase
(últimos 193 m do cais de acostagem), já que dos 920 m avaliados e aprovados em 1999, foram construídos
entre 2000 e 2003 cerca de 380 m e seriam então concluídos cerca de 347 m.
O EIncA considerou também que a fase em estudo não introduziria qualquer alteração aos impactes
identificados no EIA, em particular a ligeira reorientação do prolongamento do molhe para o exterior,
avaliada do ponto de vista hidrodinâmico e construtivo, tendo-se considerado que apresentaria significativos
impactes positivos na facilidade de manobra dos navios e na sua mais adequada proteção, melhorando as
condições de segurança do TXXI.
Finalmente o EIncA concluiu que o projeto estava devidamente contemplado no processo aprovado em
1999, não justificando a realização de novo processo de AIA.
Posteriormente, entre julho de 2014 e março de 2015 realizou-se o procedimento de AIA n.º 2773 do
projeto de "Expansão do Terminal de Contentores do Porto de Sines (TXXI) (3ª e 4ª fases)", ao abrigo do
regime jurídico de AIA definido no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo DecretoLei n.º 47/2014, de 24 de março, de acordo com o disposto nos termos do ponto i), alínea c), n.º 4 do
artigo 1.º, considerando que o projeto em causa enquadra-se na tipologia prevista na alínea b), do n.º 8
do anexo I: Portos comerciais, cais para carga ou descarga com ligação a terra e portos exteriores
(excluindo os cais para ferryboats) que possam receber embarcações de tonelagem superior a 4000 GT ou
a 1350 toneladas.
Este projeto, correspondendo à 3ª e 4ª fases de Expansão do Terminal de Contentores do Porto de Sines,
incluía:
•

•

3ª Fase – com vista a criar o terceiro posto de acostagem e proporcionar o aumento da capacidade
do TXXI para 2 300 000 TEU por ano, previa a:
 Expansão do cais de atracação em 410 m (atingindo-se um total de 1 350 m) e do terrapleno
em 16 ha (para um total de 50 ha, dos quais apenas 6 ha ficam fora da área avaliada no EIA
de 1998);
 Ampliação do molhe leste em 500 m (atingindo os 2 000 m) e regularização (em 225 000 m3)
do leito rochoso contíguo ao troço do cais em expansão.
4ª Fase - com vista a integrar um quarto posto de acostagem e um aumento da capacidade do
Terminal XXI para 3 000 000 TEU por ano, previa a:
 Expansão do cais de atracação em 450 m (totalizando 1 800 m) e do terrapleno em 45 ha
(para o total de 95 ha);
 Ampliação do molhe leste em 500 m (atingindo os 2 500 m) e regularização (em 35 000 m3)
do leito rochoso contíguo ao troço do cais em expansão.

Em termos de fases de desenvolvimento do projeto:
•
•
•

A 3ª Fase de expansão dos cais e terraplenos foi apresentada em Projeto de Execução;
A 4ª Fase de expansão dos cais e terraplenos foi apresentada em Estudo Prévio;
A Expansão do molhe leste (3ª e 4ª fases) e a regularização e desmonte de rocha da bacia portuária
do Terminal foram apresentadas em Projeto de Execução.
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Assim, um dos projetos analisados no EIA encontrava-se em fase de Estudo Prévio (4ª Fase de expansão
do cais e terraplenos) e os outros dois em fase de Projeto de Execução [3ª Fase de expansão do cais e
terraplenos e expansão do molhe leste (3ª e 4ª fases), e regularização dos fundos].
Tal como referido na Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, o Porto de Sines é um dos poucos portos
de águas profundas à escala europeia, sendo atualmente um dos raros portos na fachada atlântica da costa
ibérica capaz de receber os maiores navios do tráfego intercontinental, nomeadamente porta-contentores,
o que constitui um fator de distinção e competitividade da nossa economia do mar.
Destaque-se que o porto de Sines tem como principal vantagem ser um porto de águas profundas sem
necessidade de canal de navegação, vocacionado para o serviço de grandes navios. A esta vantagem
associam-se:
•
•
•

A rapidez de atendimento dos navios, dada a inexistência de canal de navegação, com consequente
facilidade de acesso marítimo;
A ausência física de constrangimentos relevantes em termos de pressão urbana;
A possibilidade de se criarem, por conquista ao mar, áreas de terraplenos na vizinhança imediata
dos cais.

Estas circunstâncias tornam o porto de Sines particularmente apto para o serviço de navios contentores de
grande porte, como o confirma o ritmo de desenvolvimento do Terminal XXI que, desde o início da sua
operação, apresentou sempre uma tendência crescente em termos de carga movimentada, sendo
atualmente o porto do país que apresenta o maior movimento de contentores.
Nas atuais condições de operação, o Terminal XXI poderá acolher os maiores porta contentores da
atualidade, que continuarão a utilizar a rota do Canal do Suez mesmo após a ampliação do Canal do
Panamá. Contudo, dificilmente acolherá os novos navios ULCS – Ultra Large Container Ships, que terão de
fazer a rota do Cabo, implicando que os portos do Mediterrâneo ficarão fora do seu circuito. Os grandes
portos de águas profundas, como o de Sines, terão assim a oportunidade de funcionar como pólos de
concentração/distribuição de contentores, estabelecendo a interface entre aqueles supermegacarriers e
navios de menor porte.
No contexto do referido desenvolvimento e da rápida expansão da atividade de contentores em Sines,
surge a 3ª e 4ª fases de Expansão do Terminal XXI.
No seu Parecer, datado de janeiro de 2015, a CA concluiu que:
"Assim, os principais impactes positivos do projeto, considerados como muito significativos, são

socioeconómicos, ocorrem na 3ª Fase e acentuam-se na 4ª Fase, e decorrem:
• Da melhoria do posicionamento competitivo do Terminal XXI, nas rotas mundiais de transporte
marítimo;
• Da criação de elevado número de postos de trabalho criados/mantidos durante um longo
período de tempo, num concelho com elevados níveis de desemprego.
A questão mais crítica relativamente aos impactes do Projeto prende-se com a Praia de São Torpes, a
qual é pública e sujeita a múltiplos usos (balnear e prática de surf), pelo que eventuais impactes que
se traduzam em acreção ou remoção de sedimentos, e alterações de ondulação, terão implicações
significativas nos usos dessa parte do território.
No respeitante à hidrodinâmica, os principais impactes resultam das alterações na ondulação a sul do
terminal.
O prolongamento do molhe, além de diminuir a ondulação junto ao Terminal XXI, terá igualmente
consequências na zona da Praia de São Torpes. Assim, prevê-se uma diminuição da altura significativa
e do rumo da onda que atinge a costa para a ondulação de W e W-NW, já na 3ª Fase, mas sobretudo
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na 4ª Fase. Se no respeitante ao uso balnear da Praia de São Torpes, esta alteração pode ser
considerada um impacte positivo, pouco significativo na 3ª Fase e significativo na 4ª Fase, pois a praia
passa a ter menor ondulação, para a prática do surf, a diminuição da altura da onda e alteração do seu
rumo é considerado um impacte negativo, ainda não adequadamente quantificado, pelo que é solicitado
um estudo específico que avalie o impacte do incremento do Molhe Leste na direção e altura
significativas das ondas utilizadas na prática de surf.
A alteração da ondulação terá igualmente impacte no trânsito sedimentar. A expectável diminuição do
transporte de norte para sul, devido ao incremento na proteção à ondulação com componente de
transporte N-S, e o aumento do transporte de sul para norte, devido à refração na cabeça do esporão,
levará ao incremento do transporte resultante de sul para norte. Este impacte será tanto maior quanto
mais para sul se prolongar o molhe de defesa, pelo que se considera que o impacte terá uma magnitude
maior na 4ª Fase do que na 3ª, sendo pouco significativo na 3ª Fase, e pouco (sector norte da praia)
a muito significativo (sector sul), na 4ª Fase.
No respeitante à geologia e geomorfologia, e em consequência das alterações do trânsito sedimentar,
verifica-se a ocorrência de um impacte negativo associado à expectável diminuição de largura da praia
de São Torpes, no seu sector sul.
Em relação à paisagem, verifica-se que o Projeto se enquadra num cenário de desenvolvimento das
infraestruturas marítimo-portuárias, constituindo um prolongamento de estruturas atualmente
existentes.
Os impactes negativos associados ao Projeto, que se consideram permanentes e significativos mesmo
que aplicadas as medidas de minimização, traduzem-se na alteração significativa do relevo/linha de
costa, e na substituição da superfície do mar por uma superfície artificial.
Os impactes visuais negativos ficam fundamentalmente circunscritos a uma faixa estreita de toda a
linha de costa, a qual abarca a frente urbana da zona histórica de Sines e a linha de costa para sul,
onde se localiza a praia de S. Torpes, sendo os impactes inerentes à 4ª Fase mais significativos, dado
que as estruturas associadas serão mais nitidamente percecionadas (aumento de dimensões das
componentes).
Não se desvalorizando os impactes negativos significativos identificados, foi ponderado que, apesar de
se fazerem sentir em áreas ainda naturais, as intervenções ocorrem na adjacência de uma área muito
transformada, que sofreu já uma profunda alteração na linha de costa.
Os impactes negativos nos recursos hídricos superficiais são, para ambas as fases do Projeto, de baixa
magnitude, pouco significativos e minimizáveis, conforme corroborado pelo facto da qualidade da água
do mar não evidenciar qualquer alteração em consequência da atividade portuária, que se desenvolve
neste local há várias décadas.
Em termos de ambiente sonoro, a obtenção de material na pedreira (mais próxima do recetor PM1área escolar), e a circulação de camiões de transporte de materiais para a obra, inerentes à fase de
obra, induzem o aumento dos níveis sonoros percebidos junto dos recetores sensíveis. Em relação à
pedreira, destaca-se como fator atenuador do potencial impacte o facto de a sua exploração ocorrer
em cota muito inferior à da área escolar. De referir que durante a caracterização da situação de
referência em PM1, a laboração da pedreira era audível nos três períodos de referência, embora
originando níveis sonoros compatíveis com a atividade escolar.
Conclui-se então, que os impactes nesta fase serão negativos, de magnitude fraca a média e de pouco
significado.
Os impactes na fase de exploração serão negativos, de magnitude fraca e de pouco significado.
No que se refere à ecologia e recursos marinhos, não obstante a proximidade do projeto ao Parque
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (a cerca 150 m), a área de implantação do projeto é
de escasso interesse, muito humanizada e de baixos índices de biodiversidade. As áreas envolventes
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apresentam crescente interesse à medida que o afastamento do porto de acentua. Dos impactes
negativos significativos identificados, destaca-se, para ambas as fases do projeto (3ª e 4ª) a
perda/modificação de habitats aquático devido à implantação das estruturas inerentes ao molhe, cais
e plataformas e às ações de nivelamento do fundo.
Na fase de exploração, os impactes negativos significativos são essencialmente indiretos,
designadamente o aumento da probabilidade de dispersão de espécies marinhas não indígenas, e o
aumento da probabilidade de ocorrência de poluição dos habitats marinhos, devido ao aumento
previsível de movimentação de navios e cargas no porto.
No que respeita ao ordenamento do território verifica-se que o projeto em avaliação se enquadra nas
opções estratégicas territoriais da região Alentejo, designadamente no nº 3 das medidas prioritárias,
“Melhorar os sistemas e infraestruturas de suporte à conectividade internacional, do Porto de Sines”.
Quanto ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo o projeto enquadra-se na
estratégia territorial, no que se refere ao modelo de base económica regional, designadamente por
referir explicitamente que “O desenvolvimento da plataforma portuária de Sines, consolidando a sua
vocação ibérica e europeia baseada numa posição geoestratégica privilegiada relativamente ao
cruzamento de grandes rotas mundiais de transporte marítimo, constitui um fator importante para a
afirmação internacional do país e da região”.
Assim, e de acordo com o disposto no PNPOT e no PROTA, verifica-se que:
• a atividade inerente à operacionalidade das infraestruturas integradas no Porto de Sines,
configura-se como opção estratégica do ponto de vista do desenvolvimento económico nacional
e regional;
• a concretização do projeto em avaliação irá permitir o incremento da atividade portuária
nacional, no domínio do transporte internacional de mercadorias, pelo que se conclui que a
expansão do Terminal XXI dá cumprimento às opções estratégicas definidas no PNOT e no
PROTA, integrando-se nos projetos que visam o desígnio daquela estrutura portuária.
Importa salientar a importância da concretização de adequadas acessibilidades rodoferroviárias para
potenciar os impactes positivos da expansão do terminal, verificando-se que a não concretização das
referidas acessibilidades, segundo a APS, irá acentuar, com a 3ª e 4ª fases, os constrangimentos já
hoje sentidos, com elevada criticidade para a ferrovia.
Em relação às principais atividades económicas existentes na envolvente próxima do projeto,
diretamente afetadas, evidencia-se a prática da modalidade desportiva de surf, junto à praia de São
Torpes, destacando-se a afetação do funcionamento das escolas de surf, com perda de receitas e de
postos de trabalho sazonais, e a diminuição das receitas de algumas lojas e restauração, devido à
diminuição da frequência das atividades de turismo ativo, sendo o impacte negativo, não minimizável,
pouco significativo a muito significativo, dependendo das efetivas consequências na prática da
modalidade.
No que respeita ao património, embora o projeto se desenvolva numa área de elevada sensibilidade
arqueológica, os dados existentes não permitem determinar os respetivos impactes ambientais. Tendo
em conta o potencial arqueológico da área de implantação do projeto e os condicionalismos referidos,
não é de excluir, durante a fase de construção, a possível afetação de ocorrências patrimoniais, pelo
que é considerada necessária a prospeção sistemática e integral da zona submersa onde incidirá o
projeto, com o objetivo de salvaguardar os valores patrimoniais.
Da análise dos resultados da Consulta Pública identificam-se, como principais preocupações os impactes
negativos na atividade de pesca e de surf, e as questões relacionadas com a qualidade da água,
verificando-se que, na globalidade, as preocupações manifestadas e os principais impactes
referenciados foram considerados na avaliação realizada pela CA.
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Em síntese, apesar dos impactos negativos que o projeto apresenta em atividades económicas
específicas localizadas na sua envolvente, ponderados os impactes positivos e a importância da
concretização dos objetivos do projeto, no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar os
impactes não minimizáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de
minimização.
Em conclusão, tendo por base a informação disponibilizada, e ponderados todos os fatores em
presença, a CA emite parecer favorável ao Projeto de Expansão do Terminal de Contentores do Porto
de Sines (3ª e 4ª fases) condicionado ao cumprimento pelo proponente das condicionantes, dos
estudos específicos, das medidas de minimização e dos programas de monitorização indicados no ponto
seguinte.
Em 10 de março de 2015 foi emitida, pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., enquanto Autoridade de
AIA, Declaração de Impacte Ambiental (DIA), com decisão Favorável Condicionada.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
A informação constante deste capítulo foi fundamentalmente retirada dos elementos apresentados no
âmbito do procedimento de verificação da conformidade do Projeto de Execução do "Projeto da Expansão
do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase" com o determinado na Declaração de Impacte
Ambiental (DIA).

3.1

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJETO

Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o Projeto de Execução do "Projeto da Expansão do
Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase", visando o necessário aprofundamento do Estudo
Prévio.
Neste âmbito as principais alterações introduzidas no Projeto de Execução, face ao anteriormente previsto
no estudo prévio são as que se apresentam no quadro seguinte.

Quadro 1 - Principais alterações no desenvolvimento do projeto avaliado no EIA (Estudo Prévio)
a Projeto de Execução
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase]

A maioria das alterações ao Estudo Prévio resultou da necessidade de dar resposta às solicitações ou
preocupações expressas na DIA, no que diz respeito: ao ordenamento do espaço, às estruturas edificadas
e à iluminação exterior do projeto, à garantia da capacidade de tratamento da ETAR que serve o terminal
e à rede de drenagem pluvial a implementar, entre outras solicitações.
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Figura 1 - Comparação do projeto da expansão do Terminal de Contentores do Porto de Sines (TXXI):
Estudo Prévio (avaliado no EIA) e Projeto de Execução (avaliado em sede de RECAPE)
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase]

3.2

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto localiza-se no Porto de Sines que, por sua vez, se situa no limite urbano da cidade de Sines, no
distrito de Setúbal, concelho de Sines, freguesia de Sines.
O Terminal XXI localiza-se no extremo sul do Porto de Sines, tal como representado na figura seguinte, e
tem como objetivo principal a receção e movimentação de contentores por via marítima e articulação
terrestre com as redes viárias da região.
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Figura 2 – Enquadramento geográfico do atual Terminal XXI
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase]

O Projeto de Execução da construção da 4ª Fase do Terminal XXI de Sines refere-se às intervenções do
cais acostável e das plataformas de armazenamento de contentores, onde se incluem fundações e
estruturas, equipamentos de apetrechamento de cais e infraestruturas de serviços, movimentos de terras
relacionados com a criação de plataformas e os respetivos pavimentos associados e necessários para a
construção e operação.
Não se preveem trabalhos de dragagens, uma vez que em toda a área da bacia de aproximação e de
manobra, bem como ao longo do alinhamento da frente do novo cais, os fundos existentes já possuem as
cotas de serviço compatíveis com a operação dos navios tipo e respetivos calados.
O projeto da 4ª Fase da Expansão do Terminal XXI de Sines consiste na extensão da frente (cais) acostável
em 450 m (relativamente à fase anterior – 3ª fase), totalizando um comprimento de cais para o terminal
de 1 814 m, e na construção de cinco novas plataformas de armazenamento de contentores (totalizando
uma ampliação de cerca de 24 ha).
O molhe leste foi prolongado durante a construção da Fase 1B de ampliação do cais do Terminal XXI, sendo
que na empreitada da Fase 2 atingiu-se o limite de cais que possui condições de abrigo.
Para as Fases 3 e 4 será, então, indispensável proceder-se ao prolongamento do molhe, assumindo o
respetivo projeto que as condições de abrigo do cais e das plataformas a construir na Fase 4 são
semelhantes às existentes para a Fase 2.
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Figura 3 - Simulação do Terminal XXI após a construção da expansão da 3.ª Fase
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase]

Figura 4 - Prolongamento do cais acostável em 450 m e construção de cinco novas plataformas
(6, 8, 11, 13 e 15) – 4ª Fase da Expansão do Terminal XXI de Sines
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase]

De uma forma geral, a solução estrutural da Fase 4 adotará o mesmo tipo de solução prevista para as
Fases 2 e 3 no que diz respeito à utilização da mesma métrica de estacas de fundação da solução já
construída, segundo os alinhamentos longitudinais e transversais. No entanto, em termos de estrutura do
tabuleiro ou plataforma estrutural do cais, serão utilizados elementos pré-fabricados em betão armado,
suplementado com reduzidos volumes de betonagens in situ.
Sucintamente, o Projeto de Execução da expansão do Terminal XXI – Sines (4.ª Fase) caracteriza-se pelas
intervenções necessárias para concretização do cais acostável e plataformas de armazenamento de
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contentores (4.ª Fase), que inclui obras de fundações e estruturas, equipamentos de apetrechamento de
cais e infraestruturas de serviços, movimentos de terras (criação de plataformas e respetivos pavimentos):
•
•

Cais acostável
Expansão do cais em 450 m, atingindo-se um total de 1 814 m;
Novas plataformas de armazenamento de contentores (plataformas 6, 8, 11, 13 e 15):
- Três novas plataformas (Plataformas 11, 13 e 15) segundo o alinhamento do cais (ampliação
de cerca de 14 ha);
-

Duas novas plataformas (plataformas 6 e 8) em direção a terra (ampliação de cerca de
10 ha).

A área de empréstimo a utilizar é a pedreira de Monte Chãos, localizada a cerca de 2 km do Terminal XXI.
Os estaleiros serão localizados no aterro existente localizado ao lado da plataforma do feixe ferroviário (na
zona de “meia-lua”). Será preparado um acesso temporário, marginal, do lado de fora da área do terminal,
para aceder à frente de trabalhos junto ao cais acostável e à formação dos aterros da plataforma de apoio
ao cais.
Assim, as duas principais componentes do projeto são o cais acostável e as plataformas, apresentando as
características a seguir descritas.
Cais acostável
O nível geral das novas estruturas de cais é fixado em +6,10 m ZH (acima do zero hidrográfico) no bordo
acostável. Devido às exigências de drenagem pluvial, essa cota pode variar na plataforma estrutural do cais
entre +6,10 e +6,22 m ZH.
O estabelecimento do cais acostável consiste na construção dos seguintes elementos:
•

•

•

Estrutura do cais (para condições de serviço na frente de acostagem correspondentes à
profundidade de -17,50 m ZH), com característica de frente aberta, devidamente equipada com
defensas, cabeços de amarração e escadas de segurança.
A cota garantida do nível do fundo do mar, na vizinhança da frente acostável do Terminal XXI, é
atualmente de -16,00 m ZH (a fundação do novo cais de acostagem foi analisada e estudada de
forma a permitir a realização de uma futura dragagem, se necessário);
Áreas de aterro correspondentes à retro área de apoio ao cais (área de apoio à construção da
estrutura do cais acostável).
Os aterros serão realizados utilizando materiais provenientes da pedreira de Monte Chãos (materiais
do tipo TOT);
Proteção de talude com recurso a mantos de enrocamento adequadamente dimensionados para o
efeito da ondulação que chega à área abrigada do porto e do efeito da erosão causada pelos
propulsores (hélices) dos navios.

As condições gerais de serviço do novo cais (cargas, ações, etc.) serão muito idênticas às do cais já
existente. O navio do projeto considerou-se como um navio porta contentores de última geração
(18 000 TEU).

Solução estrutural
A plataforma do cais encontra-se à cota média de +6,10 m ZH e consiste no uso de elementos préfabricados ligeiros tais como "Canaletes" (moldes para vigas) e lajes pré-moldadas, constituindo uma
plataforma de betão armado, apoiada em cinco fiadas longitudinais de estacas de betão armado, com
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1,30 m de diâmetro. O espaçamento entre as estacas é 6,00 m para as linhas frontais e traseiras e
12,00 m para as outras três filas intermédias.
As estacas possuem camisa metálica perdida, a qual é posicionada e ligeiramente batida até ficar firme no
leito marinho, servindo de cofragem perdida. Depois, o leito marinho é perfurado até às cotas definidas no
projeto e, em seguida, realiza-se a operação de montagem da gaiola de armadura e a betonagem in situ.
A superestrutura, que assenta diretamente sobre as estacas de fundação, consiste num conjunto de vigas
de betão armado moldadas in situ, com uma espessura total mínima de 2,50 m.
A restante estrutura da plataforma do cais consiste em pré-fabricados do tipo de elementos pré-laje com
0,25 m de espessura. A sua montagem é executada após a betonagem in situ dos moldes de betão das
vigas. Para solidarização de todos estes elementos, é feita a betonagem final in situ. A laje terá uma
espessura total mínima de 0,45 m e a superestrutura da frente do cais 2,50 m.
No quadro seguinte, apresentam-se algumas das principais características do cais a implementar na
4ª Fase.

Quadro 2 – Características do cais acostável a implementar na 4ª Fase da Expansão do Terminal XXI
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase]

Regularização e vala de fundação da retenção marginal
O projeto requer a realização de uma regularização localizada, ao longo da frente do cais, a uma
profundidade de -17,50 m ZH.
A trincheira na frente do cais terá tipicamente 15,00 m de largura na sua base, resultando na criação de
uma plataforma limpa e uniforme com cota nunca inferior a -17,50 m ZH. A trincheira terá um comprimento
total de cerca de 408 m, prevendo-se um volume associado à regularização da trincheira frontal de
3 000 m3.
O método de regularização proposto consiste numa “raspagem” do leito marinho utilizando equipamento
adequado.

Estrutura de acostagem
A frente de acostagem do cais será equipada por defesas elásticas ao longo de todo o seu comprimento,
dimensionadas de forma a permitir absorver a energia de impacte do maior navio de projeto, e implantadas
com um espaçamento de 12 m, tendo em conta as características de navios de menor dimensão e seguindo
o padrão no cais existente.
O projeto do cais inclui a instalação de cabeços de amarração com um afastamento máximo de 18 m ao
longo da frente acostável, desfasados com as defesas, com capacidade de tração de 2 000 kN.
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Por outro lado, estão previstas escadas metálicas verticais de segurança com um afastamento médio de
60,0 m, fixadas à superestrutura, com longarinas em barra de aço e degraus em varão redondo e 5,25 m
de comprimento, descendo até à cota +0,55 m (ZH).
O projeto inclui ainda a montagem de cerca de 900 m de carril para os caminhos de rolamento das gruas
tipo pórtico de cais. Estes carris serão distribuídos por dois alinhamentos paralelos afastados em 30,48 m
(bitola dos pórticos a instalar), sendo do tipo A150 e de acordo com a norma DIN536 em ambos os
caminhos.
Plataformas
A área do parque de contentores será expandida, envolvendo a criação de cinco novas plataformas (6, 8,
11, 13 e 15): três novas plataformas segundo o alinhamento do cais (ampliação em cerca de 14 ha) e duas
novas plataformas em direção a terra, adjacentes às plataformas 5 e 7 da Fase 2 do terminal (ampliação
em cerca de 10 ha).
O nível geral das novas plataformas é fixado em +6,00 m ZH e +5,80 m ZH, conforme a organização do
sistema de drenagem pluvial a adotar. As novas plataformas serão construídas com materiais do tipo TOT
(detritos de pedreira e inertes indiferenciados) constituindo aterros até à cota correspondente ao fundo da
caixa de pavimento, ou seja, aproximadamente +4,00 m ZH.
A empreitada relativa às plataformas envolverá ainda a realização de:
•
•
•
•
•

Duas novas subestações elétricas (denominadas por 7 e 8), para alimentação dos e-RTGs e
alimentação geral da expansão e respetivos equipamentos;
Rede de drenagem pluvial;
Rede de energia elétrica para as áreas de expansão (incluindo também iluminação, comunicações
e dados);
Pavimentação da área de expansão do terminal (incluindo áreas do parque de contentores e toda
a área restante) e vias de circulação de tráfego dos veículos de operação portuária do terminal;
Caixas para instalação dos tambores de amarração dos cabos elétricos dos e-RTGs.
Aterros

A configuração final do aterro a realizar, adjacente à plataforma de cais, será retangular, com uma largura
de cerca de 305 m e um comprimento de cerca de 615 m (à qual se subtrai uma área já executada junto
ao cais com 35 x 156 m2), com cota superior de +3,80 m ZH. Tendo este critério em conta, a área deste
aterro terá aproximadamente 18,2 ha. Este aterro suportará, como já se referiu, três novas plataformas
segundo o alinhamento do cais (11, 13 e 15), com aproximadamente 14 ha.
O aterro a realizar para as plataformas 6 e 8, adjacentes às plataformas 5 e 7 da Fase2 do terminal em
direção a terra, totaliza aproximadamente 10,9 ha.
A quantidade total de volumes estimados para a execução das plataformas é de aproximadamente
3 900 000 m3 para os aterros primários e gerais e de 365 000 m3 para aterros compactados por camadas
acima da cota +3,80 m ZH.
Embora a frente do cais de acostagem do Terminal XXI esteja localizada numa bacia relativamente abrigada
da agitação marítima (considerando que as condições de abrigo são semelhantes às existentes na Fase 2,
proporcionadas pelo futuro prolongamento do molhe leste), serão necessários dois tipos de proteções
marginais:
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•

Tipo 1 – para os taludes marginais mais expostos à agitação marítima e à turbulência hidrodinâmica
dos propulsores de navios, tal como o localizado sob a plataforma do cais e limite SE da
Plataforma 15.

Figura 5 - Proteção Marginal Tipo 1
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase]

•

Tipo 2 – para o talude localizado no limite NE da plataforma 11, 13 e 15 e nos limites da plataforma
6 e 8, as quais são muito protegidas em termos de agitação marítima.

Figura 6 - Proteção Marginal Tipo 2
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase]

Pavimentos
Para a área da plataforma de apoio ao cais, o pavimento previsto no projeto consiste numa camada de
desgaste em blocos de betão pré-fabricados, tipo uni. Este tipo de pavimento tem como vantagens a alta
resistência ao desgaste, a elevada resistência à agressão química do óleo (que possa provir de
equipamentos rolantes, como os pórticos parque ou os tratores portuários) e um fácil reposicionamento e
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substituição de blocos danificados. Para esta área, o pavimento é designado por tipo B, possuindo a
estrutura representada na figura seguinte.

Figura 7 - Estrutura de pavimento Tipo B – plataforma de apoio ao Cais
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase]

Este pavimento apresentará uma espessura de 0,46 m compostos por:
•
•
•

Camada de desgaste em blocos de betão com 0,10 m de espessura, assentes sobre almofada de
areia com 0,03 m de espessura média;
Camada de base em betão C16/20 com 0,20 m de espessura mínima, após compactação e
regularização;
Camada de sub-base em agregado britado de granulometria contínua tratado com cimento com
0,15 m de espessura mínima após compactação e regularização.

Para as plataformas de armazenamento de contentores, o pavimento proposto é designado por tipo A.

Figura 8 - Estrutura de pavimento Tipo A – plataformas de armazenamento de contentores
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase]
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A estrutura do pavimento terá uma espessura total de 0,73 m sendo composta pelas seguintes camadas:
•
•
•
•

Revestimento de superfície (camada de desgaste) em blocos de betão com uma espessura de
0,10 m assentes numa camada de areia com uma espessura de 0,03 m;
Camada de base superior em laje de betão simples C16/20 com uma espessura total de 0,30 m;
Camada de base inferior em agregado britado tratada com cimento (AGEC), com uma espessura
mínima de 0,15 m, depois da compactação;
Camada de sub-base usando solo granulares de granulometria contínua, com uma espessura de
0,15 m após a compactação.

Esta solução será aplicada em toda a plataforma de armazenamento (faixas de circulação dos RTG, avenidas
e acessos de camiões e áreas de empilhamento de contentores) de forma contínua, garantindo as
inclinações corretas de drenagem e a eliminação de possíveis infiltrações de água entre os bordos de
contato de diferentes camadas do pavimento no mesmo nível.
No que diz respeito à vedação periférica de toda a nova área do terminal, prevê-se a adoção de vedação
do tipo "BEKAERT" Fortinet, ou equivalente, com 2,50 m de altura e com três fios de arame farpado na
cota superior dos postes, montada sobre lintel de fundação contínuo em betão armado.
Drenagem pluvial das plataformas
A conceção geral da drenagem das plataformas segue, no geral, o sistema já construído, adaptado às novas
circunstâncias, como se descreve de seguida:
•

•

•
•

•

•

A drenagem superficial do pavimento é garantida pela modelação superficial, em que as cotas de
superfície das plataformas variam entre a cota +6,00 m ZH (ponto mais alto) e a cota +5,80 m ZH
(ponto mais baixo), garantindo o correto funcionamento do sistema com uma inclinação transversal
de 0,70 %;
A coleta das águas escoadas superficialmente é assegurada por caleiras, colocadas ao longo da
linha de menor cota, com inclinações do tipo “chapéu chinês”, com troços de 10 m com inclinação
constante de 0,3 %.
Estas caleiras fazem ainda a drenagem da camada de areia de assentamento dos blocos do
pavimento;
Estas caleiras serão ligadas às caixas de visita localizadas nos pontos mais baixos da plataforma,
através de ramais de ligação;
As câmaras de visita são interligadas por coletores longitudinais, que constituem os ramais de
drenagem principal. Tipicamente, cada ramal principal do sistema é composto por nove câmaras
de visita espaçadas de 20 m;
A jusante de cada ramal está prevista a instalação de um separador de hidrocarbonetos protegido
por uma caixa em betão armado. A montante do separador está previsto um bypass tipo
descarregador de tempestade, instalado em caixa visitável, de forma a que o equipamento não
tenha que processar caudais com um nível de contaminação muito baixo ou mesmo nulo;
Os ramais de drenagem são ligados por um intercetor, que termina numa saída para o mar, com
uma estrutura tipo “boca de lobo”, onde será instalada uma válvula de maré tipo “bico de pato”.
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Figura 9 - Planta esquemática do sistema de drenagem das águas pluviais
[Fonte: RECAPE do Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase]

Edifícios
A expansão do Terminal XXI do porto de Sines compreende a implementação de infraestruturas gerais e
de dois novos edifícios (edifício da subestação n.º 7, a implementar na extremidade SW da plataforma 11,
e o edifício da subestação n.º 8, a implementar na extremidade NE da plataforma 8).
Os pressupostos base para as novas subestações, tendo em consideração os edifícios já existentes, são os
seguintes:
•
•
•

•

Incorporação de elementos de remate na base, através da inserção de um embasamento/rodapé
em outro material, à face do reboco, para demarcação da volumetria em relação ao pavimento;
Incorporação de elementos de remate no topo, pela inserção de rufos com maior expressão, em
zinco ou aço galvanizado pintado a cor cinza, para melhor definição do remate da cobertura;
Incorporação de elemento que reforce a marcação dos vãos: inserção de um elemento em chapa
galvanizada/barra metálica metalizada e pintada no perímetro dos vãos, marcando os mesmos com
maior assertividade, criando linhas de sombra que “animam” os alçados – dada a grande extensão
de parede nestas volumetrias;
Pintura das paredes num tom de “menor refletância”: pintura destas edificações em tom cinza RAL
7030 ou 7040, tornando os edifícios mais integrados na paisagem envolvente.

Em casos pontuais o projeto prevê a possibilidade de se utilizar cores mais vibrantes, em volumes que
evoquem o contentor marítimo. Estes casos deverão ser criteriosamente escolhidos.
Iluminação exterior
A iluminação exterior seguirá a distribuição das torres de iluminação e seu equipamento com as mesmas
características luminotécnicas existentes nas plataformas já existentes, visando uma laboração segura.
Para operações no cais, a iluminação poderá ser reforçada através dos meios próprios do navio e/ou das
gruas de cais. Estas operações acontecem de uma forma contínua no período onde este tipo de iluminação
não permanente é inevitável.
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Em cada uma das novas plataformas serão instaladas oito torres de iluminação de 30 m, equipadas com
seis projetores de elevado desempenho. Está ainda prevista a possibilidade de reforço da iluminação nas
rodovias.
O controlo de iluminação seguirá o conceito já instalado, permitindo modo automático ou manual. Todas
as torres serão equipadas com guincho mecânico e elétrico para elevar e baixar os projetores. Os níveis de
iluminação seguirão a norma EN 12464-2, com nível médio de 20 lux de iluminância ao nível do pavimento.
Estaleiro, áreas de empréstimo e acessos
O estaleiro principal ficará localizado ao lado da plataforma do feixe ferroviário, na zona da “meia-lua” (no
topo da avenida que liga o terminal ferroviário ao cais).
Para além deste local, será disponibilizado um outro na frente cais, de cerca de 30 m de frente, para permitir
a realização dos trabalhos nesse local.
Este espaço será de utilização condicionada e pretende-se que seja liberto no mais breve espaço de tempo
possível, de forma a permitir a acostagem de navios.
A pedreira de Monte Chãos será a fonte de extração de materiais e enrocamentos de pedra. A pedreira
deverá ser explorada em bancadas, de acordo com o plano de pedreira.
O acesso terrestre ao local dos trabalhos será feito através das vias de circulação pavimentadas e não
pavimentadas, que fazem parte da rede viária portuária já existente na área do Terminal XXI.
A ligação à pedreira de Monte Chãos e a outros locais será assegurada pela rede rodoviária existente.
O acesso desde a pedreira de Monte Chãos até à obra será efetuado através da rede viária portuária já
existente e, de acordo com o projeto, não se prevê uma significativa perturbação na normal circulação
viária.
Programação temporal, faseamento e etapas
Os processos construtivos na empreitada terão o seguinte faseamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Início da exploração da pedreira de Monte Chãos e transporte de materiais para a formação do
aterro na frente de trabalho;
Em simultâneo, será realizado o fornecimento de tubos de aço para as estacas e fabricação de
peças pré-fabricadas em betão armado;
Regularização da trincheira de fundação, segundo os alinhamentos da frente de cais;
Execução dos trabalhos de aterro gerais para as plataformas;
Execução de estacas consistindo na furação das formações rochosas do bedrock, posicionamento,
contraventamento, montagem de armaduras e betonagem do fuste até às cotas de projeto;
Transporte e montagem dos moldes de vigas pré-fabricadas ("Canaletes") incluindo a betonagem
in situ de solidarização às estacas, se aplicável;
Transporte e montagem das pré-lajes e betonagens in situ completando toda a superstrutura do
cais;
Instalação e montagem do apetrechamento de cais e das infraestruturas de apoio;
Execução das redes de serviços;
Execução de pavimentação e outros trabalhos de acabamentos.

O cronograma geral das obras no âmbito da 3ª e 4ª Fases da Expansão do Terminal XXI inclui o período
necessário à empreitada relacionada com o molhe leste, dado que este terá de ser iniciado antes da
construção da 3ª e 4ª Fases.
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4. APRECIAÇÃO
Uma vez que o Projeto de Execução não abrange a totalidade das intervenções analisadas no âmbito do
procedimento de AIA e para as quais foi emitida a respetiva DIA, o RECAPE faz a demonstração do
cumprimento dos aspetos definidos na DIA que são aplicáveis às intervenções que são objeto do Projeto
de Execução desenvolvido, designadamente as referentes ao "Projeto da Expansão do Terminal de
Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase".
Deste modo, nos capítulos seguintes apresenta-se a apreciação referente à informação apresentada no
RECAPE.
No primeiro ponto é efetuada a apreciação global da informação constante no RECAPE; no segundo ponto
realiza-se a apreciação relativa à análise dos impactes ambientais decorrentes das alterações introduzidas
no Projeto de Execução.
No terceiro ponto, é apresentada a apreciação específica relativa à verificação do cumprimento pelo Projeto
de Execução dos termos e condições de aprovação enunciadas na DIA, sendo efetuada uma verificação,
caso a caso, das várias disposições da mesma, com aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido.

4.1

APRECIAÇÃO DO RECAPE

Em termos gerais, a estrutura e o conteúdo do RECAPE possibilita a verificação se o respetivo Projeto de
Execução obedece aos critérios estabelecidos na DIA e se dá ou não cumprimento aos termos e condições
nela fixados.
Assim, o RECAPE, atendendo à diversidade possível de respostas às disposições da DIA e com vista a
demonstrar a conformidade do Projeto de Execução com a mesma, aborda em capítulos distintos os
seguintes temas: descrição do Projeto de Execução, referindo as principais alterações nele introduzidas,
face ao previsto no Estudo Prévio; demostração da conformidade ambiental com a DIA, bem como a
descrição da forma como é assegurado o cumprimento das disposições da DIA, sendo ainda apresentados
os elementos, bem como os estudos desenvolvidos, em resposta ao estipulado na DIA; apresentação dos
programas de monitorização a implementar, de acordo com o definido na DIA.
O RECAPE, na generalidade, encontra-se bem estruturado e elaborado, incluindo, na globalidade,
fundamentação suficiente.
No entanto, reportando-se o RECAPE à 4.ª Fase de concretização do projeto, salienta-se a relevância de a
informação prevista na DIA referente à 3.ª Fase (designadamente a demonstração do cumprimento dos
Elementos a Apresentar Previamente ao início das obras da 3.ª fase) ter sido apresentada posteriormente
à apresentação do RECAPE referente à 4.ª Fase.
Efetivamente, pese embora as disposições da DIA especificamente dirigidas às obras da 3.ª fase não terem
aplicabilidade ao Projeto de Execução objeto da presente apreciação, foram estabelecidas no pressuposto
de que a 3.ª Fase seria concretizada previamente à 4.ª Fase, assumindo-se assim que a informação em
causa seria apresentada anteriormente à apresentação do RECAPE da 4.ª Fase.
De acordo com a informação disponível, verifica-se que:
•
•

Foram iniciados e concluídos os trabalhos de regularização de fundos, integrado no projeto de
expansão do molhe das 3ª e 4ª Fases (projeto de execução);
Vão ser iniciados os trabalhos de construção da expansão do molhe e da 3ª fase da expansão do
cais (projetos de execução).
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Este enquadramento, aliado à forma muito sucinta como a informação é apresentada no RECAPE, suscita
preocupação sobre a concretização das ações de minimização dos impactes induzidos pelo projeto.
Aliás, atendendo à recente viabilização ambiental do Terminal Vasco da Gama (Declaração de Impacte
Ambiental emitida em 28/12/2018, com decisão favorável condicionada - processo AIA n.º 3009), é de
salientar as alterações que implicará por certo ao nível dos impactes cumulativos do conjunto dos projetos.
Sendo a APS, S.A. a entidade responsável em qualquer dos casos, deverá ser assegurada a compatibilização
das medidas de minimização e de compensação de ambos os projetos, bem como dos planos de
monitorização, já que são de algum modo indissociáveis.
Deste modo, torna-se necessário um maior detalhe e uma resposta mais direcionada às preocupações
enunciadas, salientando-se com maior relevo as preocupações e reservas associadas aos impactes que o
projeto em referência poderá provocar nas áreas marinhas, na fase de construção e também na de
exploração, e na possível afetação de habitats e fauna nas áreas de envolvência próxima, e também mais
afastada (áreas muito sensíveis do POPNSACV 1).
Por outro lado, o presente RECAPE deveria ter contemplado uma sistematização relativa ao Património
cultural, vertendo as preocupações que entretanto explanadas no âmbito do procedimento de AIA do
projeto do Terminal Vasco da Gama, bem como os vestígios arqueológicos entretanto identificados na área
de jurisdição do Porto e sua envolvente.
Prevenção de acidentes graves
Foi efetuada a análise do RECAPE no âmbito do regime de prevenção de acidentes graves, tendo em
consideração que o projeto de execução em causa se localiza na envolvente de estabelecimento abrangido
pelo nível superior do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto (regime jurídico de prevenção de acidentes
graves).
Esta análise teve como principal objetivo avaliar o "Projeto da Expansão do Terminal de Contentores do
Porto de Sines (TXXXI) - 4.ª fase" como fonte de perigo externa do estabelecimento REN Atlântico.
Na envolvente do local do projeto em questão, a cerca de 100 m, a norte, da "zona da meia lua" onde irá
situar-se o estaleiro principal, encontra-se a REN Atlântico, Terminal de Gás Natural Liquefeito –
estabelecimento abrangido pelo nível superior do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto. O
estabelecimento inclui ainda uma área exterior de processo, correspondendo ao cais de acostagem para
descarga de navios e respetivos equipamentos associados e às zonas de captação e rejeição de água do
mar. Este cais localiza-se no interior do quebra-mar leste, com um comprimento total de cerca de 1200 m
e separado por uma distância de aproximadamente 350 m do cais do Terminal de Carvão. A estrutura de
suporte da tubagem, desde o cais de acostagem até à zona de processo do Terminal de GNL, tem 13,6 m
de largura e desenvolve-se ao longo da estrada de acesso ao cais de acostagem, sobre o quebra-mar,
numa zona já de acesso restrito portuário.
Verifica-se que a existência do estabelecimento REN Atlântico não é mencionada no RECAPE nem no
projeto.
Por outro lado, não é apresentado o percurso de acesso ao estaleiro principal e não é quantificado o tráfego
associado aos veículos de transporte de material durante a fase de construção.
Constata-se ainda que não é discutida a possibilidade de, durante a fase de construção desta fase do
projeto, o terminal de contentores poder constituir uma fonte de perigo externa para as infraestruturas da
REN Atlântico.
1

Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
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Os procedimentos de emergência só são referidos no Plano de Gestão Ambiental de Obra e no que diz
respeito à comunicação interna. No que se refere à comunicação externa, verifica-se que é referido que
deverá ser proposto pelo empreiteiro, antes do início das obras, um esquema de comunicação externa, a
sujeitar à aprovação prévia do Dono de Obra. No item da comunicação externa é ponderada a hipótese de
realização de reuniões com entidades interessadas.
Por outro lado, no Plano de Gestão Ambiental de Obra, no que se refere ao controlo operacional, é referido
que:
"Deverão ser desenvolvidos, pelo empreiteiro, procedimentos de verificação para as diferentes

atividades de obra, em especial as seguintes: exploração da pedreira de Monte Chãos; transporte
de materiais e implementação do cais acostável e das plataformas de armazenamento de
contentores".
No Plano de Gestão Ambiental de Obra, no que se refere à prevenção e capacidade de resposta a
emergências, é preconizado que:
"Com o objetivo de prevenir e minimizar os impactes ambientais relevantes potencialmente
resultantes da ocorrência de incidentes/acidentes durante a obra deverão ser identificados
previamente os riscos ambientais e as eventuais situações de emergência associadas às diferentes
atividades.
Neste contexto deverão ser desenvolvidos procedimentos de emergência que permitam uma
atuação rápida, concertada e eficaz, em caso de incidentes/acidentes ambientais.
Para que estes procedimentos funcionem de forma eficaz, os mesmos devem incluir uma lista de
responsáveis (e respetivos substitutos), a contactar aos diferentes níveis.
Os procedimentos de resposta a emergência a incidentes/acidentes ambientais deverão ser do
conhecimento de todos os intervenientes na empreitada e previamente aprovados pelo Dono de
Obra."
De entre as medidas para a fase final de conclusão das obras está previsto "Informar o Serviço Municipal

de Proteção Civil de Sines sobre a implementação do projeto, de modo a que este serviço possa
proceder a eventual atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Sines ".
Por sua vez, de entre as medidas para a fase de exploração, está previsto "Adotar boas práticas de gestão

portuária e de logística associada. Neste contexto inclui-se o cumprimento das disposições vertidas
no Plano de Emergência do Porto de Sines e na Política da Qualidade, Ambiente e Segurança da
APS, dando cumprimento ao previsto no Plano Municipal de Emergência, no Plano de Emergência
externo e no Plano Mar Limpo".
Pelo exposto, constata-se que a informação apresentada não permite assegurar que vai ser acautelado,
desde a preparação prévia à execução das obras, o facto de existir na envolvente próxima do projeto um
estabelecimento enquadrado no nível superior do regime de prevenção de acidentes graves. Deste modo,
considera-se que deve ser implementada a seguinte medida previamente ao início das obras:
Devem ser definidos, em articulação com o operador do estabelecimento REN Armazenagem, os
procedimentos de emergência a adotar, tanto em caso de acidente neste estabelecimento que possa
afetar a execução do "Projeto da Expansão do Terminal de Contentores do Porto de Sines (TXXXI) 4.ª fase", como em caso de acidente durante a execução do "Projeto da Expansão do Terminal de
Contentores do Porto de Sines (TXXXI) - 4.ª fase" que possa afetar as infraestruturas da REN
Armazenagem.
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Nesta definição deve ser tida em consideração a proximidade do estaleiro ao estabelecimento
REN Armazenagem e também o percurso de circulação de veículos pesados, necessário à execução
do projeto, bem como o tráfego que lhe está associado.

4.2

AVALIAÇÃO DE IMPACTES DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO

No que concerne às alterações introduzidas no projeto de execução, relativamente ao previsto no Estudo
Prévio, o RECAPE refere que
"Em termos globais, não se identificam impactes negativos significativos na avaliação ambiental

produzida para as várias componentes do Projeto de Execução em análise que não tivessem sido
já previstos no Estudo de Impacte Ambiental desenvolvido com base no Estudo Prévio (NEMUS &
HIDROMOD, 2014). Para os principais impactes identificados, a Declaração de Impacte Ambiental
já contemplou as medidas de minimização consideradas adequadas e proporcionais à significância
dos impactes previstos.
Deste modo, não se considera necessário proceder à reavaliação dos impactes ambientais, em
particular nos fatores que a Comissão de Avaliação considerou “mais relevantes na avaliação”
(hidrodinâmica e regime sedimentar, socioeconomia, uso do solo e ordenamento do território), uma
vez que, não obstante ter havido algumas alterações no desenvolvimento do estudo prévio a projeto
de execução, elas são de pormenor, não alterando a implantação do projeto face à avaliada no EIA
(…).
Em suma, as alterações introduzidas não originam novos impactes nem agravam os anteriormente
identificados, sendo enquadráveis na avaliação anteriormente efetuada no âmbito do procedimento
de AIA, bem como nas condições estabelecidas na respetiva DIA para a sua aprovação".

4.3

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA

4.3.1

CONDICIONANTES DA DIA

1. O projeto de execução, no seu todo, deve integrar as seguintes orientações:
1.1. Ordenamento do espaço – prever e definir o espaço através de um zonamento
associado a uma diferenciação clara de funções, em particular para as áreas de
não contentorização. Essa diferenciação deve ser obtida através de:
a) Criação de áreas de transição, corredores de circulação, estacionamento
e zonas verdes.
b) Utilização de pavimentos mais nobres, de diferente natureza, textura, cor,
estereotomia e de baixa refletância, permitindo a descontinuidade com as
áreas de contentorização.
c) Tratamento fotocatalítico dos pavimentos.
1.2. Estruturas edificadas – procurar soluções de design e recorrer à utilização de
materiais mais nobres para as fachadas, tratamento plástico, que promovam a
sua integração e as valorizem ainda que no contexto do Terminal XXI. Essa
diferenciação deve ser obtida através:
a) De uma arquitetura de impacte visual tendencialmente positivo (volume,
altura e forma).
b) Do revestimento das superfícies exteriores deverão atender ao
enquadramento paisagístico.
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c) Os revestimentos deverão assumir cores e materiais adequados às
características locais e devem incidir em materiais de menor refletância.
d) Tratamento fotocatalítico das superfícies exteriores.
e) Vedação e/ou eventuais muros, deverão igualmente ser objeto de atenção
cuidada.
1.3. Iluminação exterior - deve acautelar todas as situações que conduzam a um
excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa e a
redução da iluminação intrusiva.
As orientações previstas nestas disposições da DIA foram integradas ou justificadas nas seguintes secções
da Memória Descritiva do Projeto de Execução e respetivos anexos e peças desenhadas:






Caracterização dos pavimentos a implementar: capítulo 7 (Pavimentos);
Justificação para a não utilização do tratamento fotocatalítico: secção 7.2 (Tratamento superficial
– pinturas e componentes fotocatalíticos);
Caracterização das vedações a implementar: secção 7.7 (Vedações);
Caracterização dos edifícios a construir: capítulo 9 (Edifícios);
Caracterização da iluminação exterior: capítulo 10 (Iluminação Exterior) e anexo D (Estudo
Luminotécnico).

Da análise da informação apresentada no RECAPE, relativamente a estas disposições da DIA, considera-se
como globalmente respondidas, ou justificadas, sobretudo, para a sua não execução ou cumprimento.
Das diferentes alíneas apenas se consideram como não totalmente justificados e cumpridos os seguintes
aspetos:
•

•
•

Pavimentos para a área de não contentorização (Parque de Estacionamento e Área Administrativa)
e também para a área de contentorização e vias de circulação afetas: tratamento fotocatalítico e
pigmentação/cor
Vedação na zona da Entrada, Parque de Estacionamento e Área Administrativa
Iluminação exterior

Das considerações e argumentos expostos pelo no RECAPE em relação aos Pavimentos compreende-se o
não recurso a tratamentos fotocatalíticos, sobretudo para a área de contentorização e vias de circulação
afetas. Contudo, não se compreende que o referido tratamento não possa ser aplicado na Zona do Parque
de Estacionamento e Área Administrativa, dado que para estas duas zonas as considerações apresentadas
são pouco claras.
Outro aspeto relacionado com os pavimentos trata-se da cor, ou do pigmento, que pode ser usado para
diferenciação de áreas/funções. A proposta apresentada no RECAPE dá resposta ao nível de uma solução
quanto à diferenciação de áreas através do recurso a uma estereotomia dos blocos de betão. Contudo, a
proposta pode ainda considerar a cor, que no RECAPE é considerada não ser uma solução adequada com
base no argumento de que esse aspeto reduz a durabilidade do material e dificulta a marcação da
sinalização horizontal no pavimento.
A questão da cor, ou a sua introdução nos blocos, não é superficial e que se venha a degradar no tempo.
Há, efetivamente, soluções que apenas abrangem a camada de desgaste dos blocos de betão propostos,
mas há soluções onde a cor é estrutural, ou seja, todo o bloco é uniforme.
Neste sentido, não se considera que o recurso à cor, e porque há vários tons, não só não comprometa a
função e a duração do pavimento como, não dificulta a legibilidade de qualquer inscrição que seja
necessário produzir sobre o referido pavimento.
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Ou seja, há pavimentos de igual tipo e com uma pigmentação estrutural, não se reduzindo por isso a uma
aplicação acessória/exterior ou limitada à camada de desgaste, garantindo assim a permanência das cores
por toda a sua vida útil. Ou seja, tal aspeto não suporta os argumentos apresentados no RECAPE, pelo que
se considera que deve ser apresentada uma reanálise quanto à sua aplicação.
Relativamente à Vedação considera-se que a solução escolhida se adequa aos objetivos ou funções
pretendidas para a mesma. Contudo, no que concerne à zona de Entrada, de Estacionamento e
Administrativa, considera-se que podem ser dotadas de uma abordagem de maior qualidade compatível
com as referidas zonas, dotando-as de maior valor cénico, assim esta seja um elemento que se diferencie
pela sua maior qualidade visual. Nestes termos, considera que deve ser apresentada uma proposta
alternativa para as referidas zonas, e de descontinuidade com o restante perímetro vedado.
No que se refere à Iluminação exterior o exposto no RECAPE não é de todo esclarecedor, sobretudo quanto
à forma como está prevista a redução dos níveis de luminosidade excessiva, ou seja, que opções técnicas
foram, ou vão ser, consideradas para minimizar a poluição luminosa e a redução da iluminação intrusiva.
Importa esclarecer que não estão em causa as necessidades pontuais de um outro tipo de iluminação,
assim como a segurança das operações e das instalações portuárias. Importa também referir que as
soluções de minimização da poluição luminosa, se adequadamente observadas, não reduzem os níveis de
iluminação nem os níveis de segurança. A questão trata-se de apenas ser usado um tipo de luminária que
permite a projeção do feixe luminoso apenas na vertical, evitando com isso a emissão de luz para a lateral
e para cima onde não é realmente necessária e se converte, consequentemente, em desperdício de energia
e em poluição lumínica.
Importa ainda realçar que quando os focos de luz são geradores de uma iluminação intrusiva, pela utilização
de uma inadequada luminária, é esta mesma luz um fator de perturbação ou de redução da perceção visual
devido ao encadeamento que essa mesma luz provoca, ou seja, traduz-se até em níveis de menor
segurança para os trabalhadores, quer nas situações normais em que se desenvolvem os trabalhos
portuários, quer nas situações de emergência.
Face ao exposto, toda a descrição que consta na Memória Descritiva do Projeto, assim como o Estudo
Luminotécnico, inserido no Anexo D do mesmo documento, não dão resposta a esta questão.
Acresce referir que efetivamente esta disposição da DIA não solicita a apresentação de um Estudo
Luminotécnico, verificando-se ainda que um estudo desta natureza não dá resposta ao solicitado. Trata-se,
muito simplesmente, do tipo de luminária, onde o foco de luz fica inserido/alojado, garantir que a luz apenas
se projeta segundo a vertical. Ou de garantir que esse mesmo corpo é direcionado segundo a vertical; caso
contrário a luminária não é, por si só, uma garantia de que não ocorre dispersão de luz.
O referido estudo apenas se revela útil ao projetista eletrotécnico, uma vez que o projeto deve assegurar
níveis de luz compatíveis com o local.
Importa também referir que se considera esta questão como muito relevante quer no contexto local, como
sobre a vila de Sines, quer ainda devido à grande proximidade ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano
e Costa Vicentina. Acrescem ainda os impactes cumulativos do excesso de luz associado a futuras expansões
e ao futuro Terminal Vasco da Gama.
Deste modo, face ao exposto, considera-se estar na generalidade assegurado o cumprimento do definido
nesta disposição da DIA, devendo no entanto ser apresentados alguns elementos, de acordo com o acima
referido.
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2. Assegurar o redimensionamento da ETAR que serve o Terminal, previamente ao início
da exploração da 3ª fase de expansão.
Face à informação apresentada, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA.

3. Dotar o sistema de drenagem das águas pluviais do cais e plataformas de
infraestruturas que, previamente à sua descarga, assegurem um tratamento
preliminar que permita a remoção dos sólidos flutuantes, em suspensão, das areias e
a remoção de hidrocarbonetos.
Face à informação apresentada, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA.

4. Garantir a não afetação do Moinho de Monte Chãos na fase de obra/exploração da
pedreira Monte Chãos. Em caso de existir alguma situação que provoque a afetação da
referida ocorrência patrimonial, a mesma deve ser objeto de correção, nomeadamente
através de trabalhos de conservação e restauro, que permitam repor a situação inicial.
O RECAPE refere que o elemento patrimonial Moinho de Monte Chãos será considerado no âmbito do EIA
da Expansão da Pedreira Monte Chãos, indicando como pressuposto que há intenção da APS e da Autarquia
em o deslocar de sítio e promover o ser uso didático. Assim, é proposto no RECAPE que apenas esteja
sinalizado e vedado.
Na sequência da apreciação efetuada há a referir que, para além do Moinho, tem-se conhecimento que no
âmbito do licenciamento da ampliação da pedreira encontram-se sistematizadas algumas condicionantes
arqueológicas que irão ser tidas em consideração no âmbito do procedimento de AIA que vir a ser realizado.
Face à informação apresentada, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA.

5. Implementar um sistema de gestão ambiental (SGA) que integre as medidas de
minimização constantes da presente DIA bem como outras que venham a ser impostas
no decurso do respetivo procedimento de AIA.
Segundo o RECAPE, o Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO) elaborado e apresentado em anexo ao
RECAPE, inclui as cláusulas técnicas ambientais que comprometem o empreiteiro e o dono da obra a
executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto. O PGAO
integra as medidas de minimização constantes na DIA para a fase de construção.
Quanto à fase de exploração do projeto, o cumprimento das medidas de minimização constantes na DIA
será da responsabilidade da Autoridade Portuária (APS) e da Concessionária (PSA Sines – Terminais de
Contentores, S.A.), devendo ser integradas no Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Ambiente e
Segurança) em vigor, da APS.
Deste modo, na sequência da apreciação efetuada e face ao exposto, considera-se estar assegurado o
cumprimento do definido nesta disposição da DIA.

6. Cumprimento das Medidas de Minimização e de Compensação, dos Planos de
Monitorização e dos elementos identificados na presente decisão.
A análise da informação apresentada, relativamente ao cumprimento específico das disposições da DIA, no
que concerne às Medidas de minimização e de Compensação, dos Planos de Monitorização e dos elementos
a apresentar, é abaixo detalhadamente efetuada.

Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase
Maio de 2019

27

RECAPE/AIA n.º 2773
Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

4.3.2

ELEMENTOS A APRESENTAR

4.3.2.1 PREVIAMENTE AO INÍCIO DAS OBRAS DA 3.ª FASE
Conforme já referido, pese embora estas disposições da DIA não tenham aplicabilidade ao Projeto de
Execução objeto da presente apreciação, as mesmas foram estabelecidas no pressuposto de que a 3.ª Fase
seria concretizada previamente à 4.ª Fase, assumindo-se assim que a informação em causa seria
apresentada anteriormente à apresentação do RECAPE da 4.ª Fase.
Efetivamente, verifica-se que a informação referente à demonstração do cumprimento dos Elementos a
Apresentar Previamente ao início das obras da 3.ª fase foi apresentada para análise posteriormente à
apresentação do RECAPE relativo à 4.ª fase de expansão.
Face a este enquadramento e considerando os aspetos para os quais esta situação se reveste de particular
relevo, tecem-se de seguida as considerações julgadas necessárias.

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para análise e aprovação, os seguintes
elementos:
1. Estudo da evolução da zona costeira que abranja o sector desde o Cabo de Sines até
ao extremo sul da Praia de São Torpes, e desde um período anterior ao início da
construção do Porto de Sines até à atualidade, de forma a integrar a Praia de São
Torpes num setor mais amplo e compreender quais os efeitos das estruturas
construídas (as já existentes e as previstas) na evolução dessa praia. O referido estudo
deve incidir sobre os fatores geologia, geomorfologia, hidrodinâmica e regime
sedimentar e incluir modelação da ondulação com a configuração costeira anterior à
construção do Porto e após as várias fases de expansão, de forma a perceber qual o
impacte das estruturas no transporte sedimentar em São Torpes.
Caso o estudo indicie que a erosão da parte sul da praia de S. Torpes está diretamente
associada às estruturas portuárias existentes, deve ser assegurada a alimentação
artificial de areia na referida zona da praia de S. Torpes.
Verifica-se que no RECAPE não existe qualquer referência a este estudo. É mencionada a existência de um
estudo recente (2018) realizado pelo Instituto Hidrográfico (IH), com a designação de "Evolução recente
do setor costeiro de São Torpes (estudo de gabinete)", que servirá como suporte ao plano de monitorização,
não sendo, no entanto, apresentada a respetiva referência nem o estudo consta dos anexos do RECAPE.
Faz-se notar que, de acordo com o definido na DIA, este estudo deveria ter sido objeto de análise e
aprovação anteriormente ao desenvolvimento/concretização da 3.ª Fase.
Assim, considera-se que a aprovação deste estudo é condição obrigatória para a aprovação da 4.ª Fase.

3. Estudo que avalie os impactes da pluma de dispersão dos sedimentos (na coluna de
água), inerente à fase de obra, sobre o Parque Natural do Sudoeste Alentejo e Costa
Vicentina.
(…)
10. Proposta de medidas específicas para:
a) Evitar a descarga no meio hídrico de águas pluviais contaminadas, no decurso da
obra.
b) Minimizar os impactes de um eventual acidente sobre o Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Estas medidas devem ser previamente
articuladas com o ICNF.
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(…)
15. Plano de Monitorização da Qualidade da Água e Sedimentos e Ecologia. O Plano deve
ser apresentado integralmente (de forma autónoma, não remetendo para outros
documentos) e deve prever a monitorização do sistema relativamente à introdução de
espécies exóticas, e equacionar a monitorização das comunidades planctónicas.
De acordo com o definido na DIA, esta informação deveria ter sido objeto de análise e aprovação
anteriormente ao desenvolvimento/concretização da 3.ª Fase.

4.3.2.2 NO RECAPE RELATIVO À 4.ª FASE DE EXPANSÃO

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das
condicionantes e à concretização das medidas de minimização e dos planos de
monitorização constantes da presente DIA, devem ainda ser apresentados à autoridade de
AIA, em sede de RECAPE, os elementos a seguir enunciados:
16. Projeto de Integração Paisagística (PIP), como Projeto de Execução, em documento
autónomo e completo com todas as peças desenhadas, escritas, plano de manutenção,
mapa de quantidades características desta fase. A sua conceção deve observar as
seguintes orientações:
a) Analisar todas as possibilidades que permitam libertar o máximo espaço possível
na área do Projeto, que permitam o seu tratamento na qualidade de espaços
verdes.
b) Consideram-se passíveis de intervenção, os espaços já existentes e futuros, áreas
de transição, estacionamentos, arruamentos, eventuais novos acessos e em
particular toda a extensão/área de adjacência/ligação dos terraplenos/
plataformas com a parte terrestre.
c) Beneficiar e dignificar o espaço, embora enquanto espaço industrial, tornando-o
mais “atrativo”, tendo também em consideração a presença de
trabalhadores/observadores durante uma parte relevante do dia.
d) Recurso a pavimentos mais nobres, de diferente natureza, textura, cor,
estereotomia e níveis de refletância baixos, permitindo a descontinuidade com
as áreas de contentorização.
e) Vedação e/ou eventuais muros, devem igualmente ser objeto de atenção
cuidada.
f) Utilização de elementos arbóreos em alinhamento e/ou isolados, de acordo com
o espaço disponível e funcionalidade da área.
g) Compatibilização dos elementos arbóreos com a rede de infraestruturas.
h) A composição florística ou de espécies deve apenas privilegiar apenas as espécies
autóctones da flora local e sem adulteração no que se refere a subespécies ou
variedades, típicas das misturas comerciais.
i) Devem ser excluídas todas as espécies vegetais exóticas invasoras.
j) As espécies a utilizar devem ser certificadas e devem encontrar-se em bom
estado fitossanitário.
k) As espécies a utilizar devem apresentar já um porte adequado e bem
conformado.
O Projeto de Integração Paisagística (PIP) consta no Anexo II do Volume III do RECAPE. A área do PIP
abrange cerca de 9,4 ha, abrangendo o conjunto de áreas adjacentes e envolventes à expansão do
Terminal XXI:




Zona do Parque de Estacionamento do Terminal XXI;
Faixa adjacente à estrada municipal de acesso ao Terminal XXI;
Faixa adjacente ao IC4, para sul.
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Na sequência da apreciação efetuada, considera-se que o PIP apresentado responde ao pretendido, assim
como a sua estrutura é adequada. Importa também referir que a proposta é reveladora de um trabalho
cuidado, até pelo elenco de especialidades e colaboradores que integram a equipa constituída para a sua
elaboração. Destaca-se a modelação proposta.
No geral, a proposta apresentada deve manter-se, verificando-se, contudo, a necessidade de o PIP
contemplar ainda os seguintes aspetos:






















Um maior número de exemplares arbóreos nos alinhamentos propostos para o Parque de
Estacionamento, na parte mais a norte, dado que o mesmo dispõe de um número ainda significativo
de lugares de estacionamento e, sobretudo, de espaço que permite acomodar a plantação de
árvores;
Um alinhamento de arbustos ou de árvores ao longo do limite que separa o feixe ferroviário da
área do Parque de Estacionamento;
Outras alternativas ao tipo de vedação proposta para a área de estacionamento e administrativa,
dado que a apresentada se considera pouco dignificadora do espaço, sobretudo após a
implementação do PIP, sendo que há vários bons exemplos em outras áreas portuárias do país;
Apresentar uma Planta de Pavimentos onde sejam claramente diferenciados as soluções para as
zonas de estacionamento, circulação viária e circulação pedonal, assim como a estereotomia;
Apresentar um Plano Geral que englobe toda a área de intervenção e que permita a leitura de
conjunto e uma leitura adequada da proposta, ainda que a proposta possa ser dividida em folhas
com maior leitura como apresentado no RECAPE;
Considerar outra abordagem que passe por plantações e/ou sementeiras/hidrossementeiras de
todas as zonas para as quais apenas são propostas ações de remoção seletiva de vegetação exótica
invasora. A remoção destas espécies, por si só, não é solução suficiente e, por outro lado, tenderá
a promover ainda mais a sua agressividade. A regeneração natural não é, numa primeira fase,
solução, embora deva ser claramente considerada durante a Fase de Exploração/Manutenção;
Nas áreas para as quais apenas é proposto realizar ações de remoção seletiva de vegetação exótica
invasora devem ser identificados e caracterizados os exemplares arbóreos e, se aplicável,
arbustivos, existentes e a preservar, autóctones ou naturalizados;
A área abaixo da zona 2 ou entre a zona 1 e a zona 3 deve ser objeto de intervenção;
O Plano Geral deve contemplar apenas o que é proposto de novo e a vegetação existente que é
proposta preservar, devendo ser excluído qualquer grafismo e legenda associado às áreas de
remoção seletiva de vegetação exótica invasora. Nele deverá também constar as soluções dos
pavimentos diferenciados – viário, estacionamento, pedonal. A legenda e informação nela
constante deve ser simplificada, devendo ser excluída quando a mesma for relativa a ações que
não se devem traduzir neste tipo plano;
Deve ser apresentado o Plano ou Projeto de Rega;
A carta designada como “Plano de Manutenção” deve ser apresentada com uma relação muito mais
clara da legenda com o grafismo das áreas e com a restante informação gráfica que nela conste e
deve ser simplificada quanto aos objetivos;
A profundidade da camada de 10 cm de materiais granulares a remover deve ser superior;
A metodologia proposta utilizar para a remoção das exóticas, sobretudo acácias, deve ser objeto
de maior aprofundamento de modo a considerar outras soluções, atualmente em uso;
A Memória Descritiva deve ser depurada de matérias que não têm relação com a área de
intervenção do PIP, definida neste mesmo documento, de que se destaca, a título de mero exemplo,
os pavimentos das áreas de contentorização e vias diretamente afetas;
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Na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos deve ser reforçada de forma taxativa
a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies vegetais a
usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, devendo ser, inclusive, considerada a
introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa, sobretudo
tendo em consideração a elevada proximidade com o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina.

17. Estudo previsional de ruído da 4ª fase de exploração do Terminal XXI, em PM1 e PM2,
que inclua e distinga, para além da atividade portuária, a contribuição do tráfego
rodoviário associado ao terminal.
O RECAPE inclui estimativas dos níveis sonoros para a fase de exploração da 4ª fase que se pretendiam
resultar de um estudo mais rigoroso que o apresentado no EIA/Aditamento e que distinguisse a contribuição
do tráfego rodoviário associado ao terminal.
Assim, adicionalmente, deverá ser apresentada a seguinte informação, sem a qual se considera que o
RECAPE não dá resposta ao solicitado na DIA:









Apresentar o relatório de ensaio acústico associado à nova caracterização da situação de referência
resumida no Quadro 3, discriminando, em particular, as fontes sonoras e seu regime de
funcionamento, contribuintes para os valores registados;
Indicar o tráfego rodoviário considerado (TMH/período referência/tipo de veículo, velocidades) e
vias de escoamento desse tráfego;
Discriminar no Quadro 3 os valores de ruído particular do tráfego rodoviário associado ao
Terminal XXI;
Esclarecer qual o motivo de ter sido considerado o ruído particular nulo, nos períodos entardecer e
noturno, uma vez que os valores do Quadro 3 não são coerentes com o período de funcionamento
de 24h/dia da área portuária;
Indicar como foi considerada a contribuição sonora da pedreira Monte Chãos em PM1 (Escolas);
Apresentar o mapa de ruído (escala não inferior a 1:10 000) associado às novas simulações.

18. Cronograma das fases de desenvolvimento do projeto
Face à informação apresentada, considera-se ter sido dado cumprimento ao requerido nesta disposição da
DIA.

19. Caracterização dos estaleiros
De acordo com o mencionado no RECAPE o estaleiro será instalado na zona da “meia-lua” (à semelhança
das fases anteriores), sendo apresentadas as medidas a implementar neste estaleiro da obra da PSATerminais de Contentores, S.A.; de acordo com a PSA, a caracterização do estaleiro só é entregue pelo
empreiteiro em fase de concurso, sendo posteriormente detalhada em fase de contratação do mesmo.
Na sequência da apreciação efetuada, considera-se adequada a informação apresentada em resposta ao
solicitado nesta disposição da DIA, devendo ser implementadas as medidas especificas previstas neste
âmbito.
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4.3.3

OUTRAS CONDIÇÕES PARA LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO DO PROJECTO

Todas as medidas de minimização para a fase prévia à obra e para a fase de obra devem ser
incluídas no Caderno de Encargos da empreitada.
A autoridade de AIA deve ser previamente informada do início da fase de construção, de
forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.
De acordo com o referido no RECAPE, a responsabilidade pelo cumprimento das medidas de minimização
será determinada pela fase a que dizem respeito, pelo que "Nas fases antes do início e durante a obra, face

à natureza prática de grande parte das medidas definidas, a implementação será delegada no Empreiteiro.
Caberá ao Dono de Obra (concessionária do Terminal XXI, PSA Sines – Terminais de Contentores, S.A.) e
ao proponente (APS – Administração do Porto de Sines e Algarve, S.A.) acompanhar e controlar a sua
aplicação através da equipa de Fiscalização a selecionar para o efeito.
O Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO), apresentado no Anexo III do Volume III, será incluído, de
acordo com o Caderno de Encargos do PE, nas peças a patentear a concurso, constituindo obrigação do
Empreiteiro.
Na fase de exploração, a responsabilidade pela aplicação das medidas será da PSA Sines – Terminais de
Contentores, S.A." .
Deste modo, face ao exposto, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição
da DIA, no que se refere às medidas de minimização previstas para a fase prévia à obra e para a fase de
obra.
Por outro lado, no que concerne às medidas de minimização, é abaixo detalhadamente efetuada a análise
da informação apresentada, relativamente ao cumprimento específico das disposições da DIA.

4.3.3.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Fase de preparação prévia à execução das obras
1. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das
medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva
calendarização. O PGA deve incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
Os documentos entregues incluem uma proposta do plano requerido nesta disposição da DIA, o Plano de
Gestão Ambiental de Obra (PGAO), o qual integrará as cláusulas ambientais do caderno de encargos da
empreitada, de forma a assegurar que o empreiteiro fique contratualmente obrigado ao cumprimento
integral das medidas aplicáveis expressas na DIA.
Analisada a proposta de PGAO apresentado, verifica-se que este integra de forma adequada as necessárias
medidas de minimização, estabelecendo ações de operacionalização para cada uma delas, a entidade
responsável pela mesma e a forma operacional do seu controlo.
Verifica-se estar ainda previsto no PGAO a elaboração do SGA, conforme requerido nesta disposição da
DIA.
Deste modo, face ao exposto, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição
da DIA.
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No entanto, considera-se que o PGAO deverá, no que se refere aos requisitos legais, ser complementado
com a legislação relativa ao ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional (Lei n.º 17/2014, de 10
de abril, e Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março).

2. Planear as intervenções da fase de construção de modo a que sejam efetuadas num
período de tempo contínuo, evitando as interrupções longas e reinícios, garantindo-se
assim que a perturbação da fauna fica limitada ao mínimo período temporal possível.
3. Garantir que a fase de construção seja planeada de forma a evitar que as operações
mais ruidosas a desenvolver na pedreira (por exemplo, explosões para desmanche de
material) ocorram em período de funcionamento das escolas.
4. Garantir que as operações mais ruidosas associadas à construção dos terraplenos (…)
e fluxo concentrado de camiões de transporte em fases de grande necessidade de
importação de materiais do exterior, não ocorram em período entardecer e noturno.
5. Executar a prospeção sistemática e integral da zona submersa onde incidirá o projeto
(aterros, …) sendo a mesma efetuada com recurso a meios geofísicos com posterior
verificação e avaliação em mergulho das anomalias assim detetadas
 Toda a área afetada pela terraplanagem da 4.ª fase deve ser igualmente
objeto de prospeção visual integral antes da elaboração do projeto de
execução.
 Os resultados obtidos podem determinar a adoção de medidas de
minimização específicas de registo arqueológico, entre outras.
6. Na fase prévia à obra e na fase de obra, na área do paleoestuário de São Torpes deve
ser interdita a atividades de ancoradouro e as manobras das embarcações maiores.
7. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente na área envolvente. A informação
disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais
ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações da população.
8. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.
9. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente as ações suscetíveis de
causar impactes ambientais e as medidas de minimização a implementar,
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.
10. Comunicar a execução do projeto aos agentes de proteção civil locais, nomeadamente
ao INEM, Bombeiros e Forças de Segurança, a fim de estes preverem antecipadamente
percursos alternativos para prestação de socorro.
11. Dar conhecimento aos agentes de proteção civil locais dos percursos para o transporte
de equipamentos e materiais de e para o estaleiro, dado que estes podem provocar
perda de mobilidade e acessibilidade por parte dos referidos agentes.
Verifica-se que estas disposições da DIA encontram-se previstas no PGAO apresentado.
No entanto, considera-se que a medida 5 deve passar a constituir um elemento a apresentar previamente
ao início da obra, devendo a sua redação ser adaptada ao projeto de execução objeto da presente
apreciação.
Tal, deve-se ao facto de em geral a realização dos trabalhos arqueológicos de prospeção sistemática
deverem ser efetuados de forma preventiva, com o objetivo da salvaguarda dos valores patrimoniais
identificados neste âmbito. No presente caso, tal deve-se ainda ao facto de os resultados deste trabalho de
prospeção poderem vir a condicionar o Projeto de Integração Paisagística (PIP), cuja necessária revisão
deve ser também apresentada em fase prévia à realização da obra.
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Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado, na generalidade, o
cumprimento do definido nestas disposições da DIA.

Fase de execução da obra
12. Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, que inclua medidas de prevenção
e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais marítimas.
13. Equacionar a existência de espaço de estacionamento privilegiado destinado às forças
de socorro a envolver em situações de acidente/emergência, durante a fase de
construção.
14. Recorrer sempre que possível à mão de obra local, favorecendo a colocação de
desempregados residentes nos concelhos de Sines, Santiago do Cacém ou mesmo
Odemira, através do estabelecimento de um protocolo com o Centro de Emprego e
Formação Profissional do Alentejo Litoral e do IEFP.
15. Adquirir produtos e serviços junto de empresas instaladas em Sines e Santiago do
Cacém, no sentido de fixar o valor acrescentado gerado pelo projeto na área de Sines
(e no Alentejo Litoral de um modo geral).
16. Facilitar o processo de deslocalização das gaiolas flutuantes da aquicultura existente,
fornecendo o apoio logístico necessário no momento adequado, de modo a fazer
coincidir essa deslocalização com períodos de manutenção das gaiolas (substituição de
redes) e/ou após a recolha da respetiva produção aquícola.
Estaleiros e Parques de Materiais
17. O estaleiro e parques de materiais devem ser dotados de sistemas que permitam que
as águas pluviais, previamente à sua descarga, sejam submetidas a um tratamento
preliminar que assegure a remoção dos sólidos flutuantes, em suspensão, das areias e
a remoção de hidrocarbonetos (cujo projeto deve ser apresentado incluído na
informação sobre o estaleiro).
18. O estaleiro deve ser dotado de sistemas que assegurem o encaminhamento dos
efluentes para a ETAR.
19. O estaleiro deve ser dotado de todas as medidas que assegurem a minimização dos
impactes inerentes à sua exploração/laboração.
20. Todas as áreas de armazenamento de combustíveis e de outras substâncias químicas
devem ser devidamente sinalizadas e construídas em bacias de retenção para reter
possíveis derrames.
Verifica-se que estas disposições da DIA encontram-se previstas no PGAO apresentado.
Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do
definido nestas disposições da DIA.

Dragagens
21. Utilizar técnicas de desmonte que evitem a utilização de explosivos (na regularização
dos fundos).
22. Assegurar a utilização de barreiras de contenção ou cortinas de turbidez (cortinas silt),
a fim de controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em suspensão, de
forma a minimizar os impactes sobre as águas da linha de costa e da praia de S. Torpes,
decorrentes das ações de regularização do fundo, dragagens e da deposição de
materiais na zona do terrapleno.
23. Os sedimentos de eventuais dragagens de desobstrução das condutas de refrigeração
da central térmica, deverão, caso a sua qualidade o permita, ser colocados a sul das
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mesmas (na praia de São Torpes), nas zonas onde a praia apresentar indícios de
erosão.
24. Os sedimentos de eventuais dragagens efetuadas na baía do Terminal XXI deverão,
caso a sua qualidade o permita, ser colocados a sul dos molhes das condutas de
refrigeração da central térmica de Sines, nas zonas onde a praia apresentar indícios de
erosão.
De acordo com o mencionado no RECAPE estas disposições da DIA não se aplicam ao presente Projeto de
Execução, uma vez que o mesmo reporta-se "(…) apenas a realização de uma regularização localizada e

que, em 2015, foram executadas todas as operações de dragagem associadas à 3.ª e 4.ª fases da expansão
do Terminal XXI (na área da bacia de aproximação e de manobra, bem como ao longo do alinhamento da
frente do novo cais), avaliadas no âmbito do EIA de 2014".
Por outro lado, no RECAPE é ainda referido que " Não se prevêem trabalhos de dragagens, uma vez que
em toda a área da bacia de aproximação e de manobra, bem como ao longo do alinhamento da frente do
novo cais, os fundos existentes já possuem as cotas de serviço compatíveis com a operação dos navios tipo
e respetivos calados."
Na sequência da apreciação efetuada considera-se de referir que não se aplicando estas disposições da
DIA ao presente Projeto de Execução, verifica-se no entanto a necessidade de controlar a dispersão de
partículas sólidas/sedimentos em suspensão nas intervenções a realizar no meio hídrico.

Acessos
25. Garantir a limpeza regular dos acessos, de forma a evitar a acumulação e a
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de
veículos e de equipamento da obra.
26. Garantir a limpeza da área afeta a obra, incluindo plataformas de trabalho.
27. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado
em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de
poeiras.
28. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos a
obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a
minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas,
e de forma a dar cumprimento as normas relativas a emissão de ruído.
29. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra deve ser efetuada de
forma a evitar o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre
que possível, devem ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e
procedimentos para a utilização e manutenção adequada desses dispositivos.
Verifica-se que estas disposições da DIA encontram-se previstas no PGAO apresentado.
Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do
definido nestas disposições da DIA.

30. Na fase de obra deve proceder-se ao acompanhamento arqueológico da regularização
dos fundos e dragagens.
31. A equipa de arqueologia deve integrar arqueólogo com currículo adequado na valência
náutica e subaquática, com um mínimo de cinco anos de experiência comprovada.
De acordo com o mencionado no RECAPE, estas disposições da DIA não se aplicam ao presente Projeto de
Execução uma vez que o mesmo reporta-se "(…) apenas a realização de uma regularização localizada e

que, em 2015, foram executadas todas as operações de dragagem associadas à 3.ª e 4.ª fases da expansão
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do Terminal XXI (na área da bacia de aproximação e de manobra, bem como ao longo do alinhamento da
frente do novo cais), avaliadas no âmbito do EIA de 2014 ".
Na sequência da apreciação efetuada considera-se que se mantem a pertinência destas disposições da DIA,
pese embora a medida 30 careça de uma adaptação da redação ao projeto de execução objeto da presente
apreciação e que a medida 31 deva passar a integrar os elementos a apresentar.
Por outro lado, devem ainda ser assegurados outros procedimentos metodológicos que são prática
estabelecida em Arqueologia, mas que não se encontram nas disposições da DIA, nomeadamente em caso
de identificação de sítios e bens arqueológicos no acompanhamento previsto, na elaboração de um relatório
consequente da autorização dos trabalhos, bem como no cumprimento da Condicionante 4 da DIA com a
sinalização e vedação das ocorrências patrimoniais, como proposto no RECAPE.

Fase Final da Execução das Obras
32. Proceder a desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de
apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder a limpeza destes locais, repondo
as condições que permitam a sua renaturalização.
33. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem
que possam ter sido afetados pelas obras de construção.
34. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente
degradada, através da implementação do plano de integração paisagística.
35. Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil de Sines sobre a implementação do
projeto, de modo a que este serviço possa proceder à eventual atualização do Plano
Municipal de Emergência de Proteção Civil de Sines.
Verifica-se que estas disposições da DIA encontram-se previstas no PGAO apresentado.
Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do
definido nestas disposições da DIA.

Fase de Exploração
36. Assegurar a adequada exploração do tratamento preliminar das águas pluviais,
garantindo a remoção dos sólidos flutuantes, em suspensão, das areias e dos
hidrocarbonetos.
37. Estabelecer um sistema de monitorização de emissões atmosféricas dos navios
acostados no terminal.
38. Sempre que possível, utilizar equipamentos de gestão portuária e veículos que
funcionem com recurso a fontes de energia alternativas, como por exemplo gás
natural, propano, ou energia elétrica.
39. Promover ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na gestão do terminal com enfase na eficiência energética e
boas práticas de gestão e manutenção de equipamentos e máquinas.
40. Promover a instalação e uso de sistemas de fornecimento port-side de energia elétrica
aos navios acostados, de forma a reduzir a emissão de poluentes atmosféricos.
41. Promover a instalação e uso de sistemas de fornecimento energia elétrica e
climatização aos condutores de veículos e equipamentos de serviço ao porto.
42. Adotar um esquema eficiente de gestão de serviços portuários, otimizando a
distribuição de necessidades ativas de veículos e tempos de espera através da
organização de filas e sistemas de cargas e descargas que façam com que apenas os
veículos efetivamente em atividade estejam com o motor ligado.
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43. Regulamentar as operações de lastro/deslastro dos navios de forma a assegurar a
adoção de boas práticas ambientais, incluindo a minimização do risco da dispersão de
espécies marinhas não indígenas.
44. Nas áreas de contentorização devem ser adotadas soluções de arranjo espacial que
possibilitem reduzir a altura dos contentores empilhados na extensão exposta à linha
de costa sul, onde se localiza a praia de S. Torpes.
45. Proceder, sempre que possível, ao recrutamento de mão-de-obra local,
preferencialmente dos concelhos de Sines e de Santiago do Cacem.
46. Adotar boas práticas de gestão portuária e da logística associada. Neste contexto,
inclui-se o cumprimento das disposições vertidas no Plano de Emergência do Porto de
Sines e na Politica de Qualidade, Ambiente e Segurança da APS, dando cumprimento
ao previsto no Plano Municipal de Emergência, no Plano de Emergência Externo e no
Plano Mar Limpo.
47. Realizar exercícios e simulacros nas instalações, com o envolvimento dos agentes de
proteção civil e meios externos que se considerem necessários.
Relativamente a estas disposições da DIA, o RECAPE refere que as mesmas " (…) deverão ser garantidas

pela concessionária do Terminal XXI (PSA Sines – Terminais de Contentores, S.A.) e pela própria Autoridade
Portuária (APS – Administração do Porto de Sines e do Algarve, S.A.) e pelos subcontratados que forem
designados para a execução de trabalhos na área, de modo a que se verifique a conformidade com a DIA.
Parte destas medidas já vêm sendo realizadas no âmbito da exploração do Terminal XXI ".

Deste modo, na sequência da apreciação efetuada, considera-se estar assegurado o cumprimento do
definido nestas disposições da DIA.

4.3.3.2 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
HIDRODINÂMICA E REGIME SEDIMENTAR / GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
O Programa de monitorização proposto no RECAPE assenta sobre uma proposta apresentada pelo IH.
Considera-se que o Plano de monitorização apresentado pelo IH está bem fundamentado e planeado,
cobrindo um vasto leque de variáveis que permitirão, caso executado, obter conhecimento importante para
ter uma visão holística da evolução do sector costeiro e, por conseguinte, das eventuais consequências na
geologia e dinâmica sedimentar da introdução das infraestruturas portuárias em avaliação.
Verifica-se assim que o Programa de Monitorização proposto está de acordo com os requisitos definidos na
DIA, desde seja desenvolvido de acordo com os pressupostos apresentados na proposta de estudo
apresentada pelo IH, documento que integra os Anexos do RECAPE, designada: “Implementação de um
programa de monitorização Acompanhamento dos efeitos das estruturas portuárias do Porto de Sines na
Evolução Costeira Adjacente”.
QUALIDADE DA ÁGUA E SEDIMENTOS E ECOLOGIA
Na sequência da apreciação efetuada, concorda-se na generalidade com a proposta de monitorização
apresentada.
Verifica-se que o plano de monitorização cinge-se quase exclusivamente às áreas confinadas do Posto de
Sines (MAPSi), onde o MAPSi monitoriza, e bem, os parâmetros adequados.
Contudo verifica-se que a preocupação manifestada quanto às áreas a sul, em resultado da avaliação
efetuada, e concretamente inseridas no PNSACV (Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina)
não teve qualquer reflexo no plano apresentado. Este deveria ter pelo menos algum ponto de amostragem
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exterior ao Porto de Sines e integrado na área do PNSACV, de modo a possibilitar a avaliação dos efeitos
da ampliação do Porto de Sines no PNSACV.
Por outro lado, considera-se que os pontos de amostragem indicados deverão ser reavaliados, atendendo
à construção do Terminal Vasco da Gama.
Em relação à monitorização/deteção e controlo das espécies exóticas (exigência para a 4ª Fase), considerase que a proposta apresentada no RECAPE afigura-se muito pouco efetiva e concreta.
Assim, a proposta de monitorização em causa deverá ser revista, de modo a ser mais concreta e
nomeadamente articular-se com o que vai ser aplicado no Terminal Vasco da Gama, avançando com
medidas concretas de intervenção/minimização quando haja deteção de espécies exóticas.
Efetivamente, no que concerne especificamente monitorização dos ambientes marinhos, deve ser
explicitamente prevista a necessidade de acompanhamento da evolução do sistema relativamente à
introdução de espécies exóticas. Assim, a referida proposta de monitorização deve incluir explicitamente o
acompanhamento da evolução do sistema relativamente à introdução de espécies exóticas, devendo ser
tidas em consideração as especificações e métodos normalizados para a monitorização constantes da parte
I do Anexo da Decisão (UE) 2017/848 da Comissão de 17 de maio de 2017.
A periodicidade desta amostragem para deteção de exóticas deve ser adequada ao tipo de espécies que se
equaciona poder aparecer em áreas portuárias e deve implicar meios de intervenção rápidos.
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5. CONSULTA PÚBLICA
Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 20.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), procedeu-se à Consulta
Pública do RECAPE referente ao "Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª
Fase" durante 15 dias úteis, que decorreu de 1 a 22 de abril de 2019.
Durante este período foram recebidas 5 exposições com a seguinte proveniência:
 Câmara Municipal de Sines
 ASMAA – Algarve Surf and Marine Association
 Escola de Surf do Litoral Alentejano
 Associação de Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
 Pedro Barbosa
A Câmara Municipal de Sines considera que, de forma global, o RECAPE em análise está bem
estruturado e procura assegurar a resposta às disposições da DIA aplicáveis à 4ª fase do projeto.
No entanto, identifica ao nível da descrição de projeto, algumas oportunidades de desenvolvimento ao nível
do detalhe esperado para um projeto em fase de Projeto de Execução, bem como algumas questões que
subsistem insuficientes ou omissas em termos de avaliação.
No que diz respeito à descrição do projeto, alterações no desenvolvimento do estudo prévio a projeto de
execução e subsequente avaliação de impactes diferenciais considera que deverá ser garantido algum
detalhe adicional, nomeadamente no que concerne a algumas das ações geradoras de impactes mais
relevantes.
Assim, refere em particular as seguintes ações e impactes a detalhar:
 Pormenores e processos construtivos relativos às ações em meio aquático, com particular destaque
para o detalhe dos métodos construtivos, equipamentos subjacentes e eventuais medidas de
mitigação para as atividades de:
 “Raspagem” do leito marinho para regularização da zona de aterro/cais;
 Execução de fundações;
 Execução de aterros.
Refere que aquelas ações têm consequências ao nível da suspensão de sólidos e dispersão na
coluna de água, pelo que o detalhe deve ser focado em como será mitigado o impacte potencial
(ao nível dos métodos construtivos, tipo de draga ou equipamento a utilizar, medidas de
minimização específicas a implementar para prevenir ou mitigar a dispersão de materiais sólidos
ou partículas em suspensão), em particular, na qualidade da água e na afetação dos usos a sul
(praia de São Torpes e seus uso balnear, escolas e atividades de surf e outros desportos de ondas)
e confirmado se em função desse detalhe se confirma a avaliação de impactes realizada em fase
de EIA.
 A atividade piscatória reveste-se de particular importância no contexto do concelho de Sines, com
características que a tornam uma questão particularmente sensível, pesca sobretudo de pequena
escala, num contexto de atividade de subsistência nalguns casos associados a perfis populacionais
de maior carência económica, e que recorre ainda a meios artesanais, muito dependentes dos
recursos da zona marítima mais próxima da costa. Assim, subsiste a omissão identificada em fase
de EIA relativa aos constrangimentos potencialmente ocorrentes à atividade piscatória:
 Em termos de fase de construção, não sendo dado detalhe das áreas marítimas
potencialmente condicionadas pelos trabalhos de construção, bem como outras ações de
construção que possam limitar a atividade piscatória;
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Em termos de fase de exploração, analisando a evolução, quantitativamente e rotas do
tráfego marítimo e de como o incremento na atividade portuária pode constranger a
atividade piscatória face aos moldes em que atualmente se desenvolve. Embora o EIA faça
referência a que “não se preveem impactes assinaláveis” sobre a comunidade piscatória
na fase de exploração”, considera que carece de fundamentação.
Lacuna de informação específica relativa à estimativa de tráfego marítimo e respetivas emissões
atmosféricas associadas ao transporte marítimo e períodos de idling and hoteling adicionais
decorrente da fase de exploração da 4ª fase de expansão.
 No que diz respeito à qualidade do ar, considera relevante haver um enquadramento das
emissões atuais do setor portuário nas emissões globais de concelho e a estimativa do
incremento de emissões associado ao acréscimo de tráfego marítimo. Se aquele incremento
for significativo no contexto de emissões do concelho, considera pertinente a aplicação de
um modelo de dispersão de poluentes.
 Em termos de alterações climáticas recomenda-se que, por um lado, os planos estratégicos
e ação do Porto de Sines integrem as medidas de minimização que visam a redução da
emissão de Gases com Efeito de Estufa (por exemplo, as medidas 38, 39, 40 e 41) como
garantia da sua implementação e que, de uma forma geral, desenvolvam as estratégias a
curto e médio prazo em linha com as diretrizes e objetivos específicos estabelecidos para
o setor dos transportes do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.
Lacuna de informação específica relativa à estimativa de tráfego pesado adicional para o
Terminal XXI, bem como representação gráfica dos acessos a considerar em fase de obra e fase
de exploração. Considera que aquele detalhe é relevante para sustentar a avaliação de impactes
pouco significativos relativos ao possível constrangimento associado às acessibilidades rodoviárias
ao Terminal, importando ainda caracterizar e avaliar o impacte dos constrangimentos de
acessibilidades e potencial impacte na mobilidade local e regional na fase de construção.
Carece de análise a articulação entre a operação regular do Terminal e as ações construtivas de
expansão, identificando possíveis zonas e ações de constrangimento e medidas ou ações para
prevenir os impactes sobre atividade portuária normal.

No que diz respeito à compatibilidade do projeto com os IGT, servidões e restrições de utilidade pública e
outros instrumentos relevantes considera que as abordagens na fase de EIA e RECAPE são adequadas e
cobrem os principais regimes de potencial condicionamento.
No entanto, refere a falta de detalhe quanto à implantação de estaleiro de obra, pelo que não é possível
aferir da conformidade do layout daquela infraestrutura com a servidão ferroviária.
Relativamente ao Projeto de Integração Paisagística refere que incide sobre a área definida entre o Terminal
XXI e o viaduto ferroviário sobre a EN120-1. Reitera a referência já efetuada em sede de parecer ao EIA,
relativa ao alargamento do âmbito da intervenção do PIP considerando a criação de uma faixa arbórea ao
longo da berma sul da EN120-1, entre o viaduto ferroviário e o cruzamento de São Torpes, para minimizar
os impactes negativos ao nível paisagístico, dado essa zona ter sido identificada como área de visibilidade
para todas as componentes de projeto, incluindo da 4ª fase e como passível de implementação de ações
de integração paisagística.
No que diz respeito ao Estudo Provisional de Ruído considera o seguinte:
 Não são apresentados dados de tráfego de base que comprovem o aumento da circulação
rodoviária;
 Não é claro se a modelação de ruído considerou apenas a 4ª fase de expansão ou considerou a
operação cumulativa também da 3ª fase de expansão. Essa questão deverá ser esclarecida.
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Solicita esclarecimento quanto à presença de valores nulos de ruído particular para os períodos de
entardecer e noturno, considerando que se menciona que, para a fase de exploração, foi assumida
a emissão sonora contínua durante 24 horas.

No que diz respeito ao Cronograma das Fases de Desenvolvimento do Projeto, refere que o detalhe
apresentado é limitado, devendo ser descriminados os períodos de execução de algumas empreitadas
particulares relevantes para o ambiente envolvente.
Considera, ainda, que deverá ser feita a correspondência entre o cronograma e os processos construtivos
listados na secção 3.3.
Relativamente à caracterização dos estaleiros, considera a informação insuficiente. Refere que não é
apresentado qualquer layout de estaleiro, listagem das áreas funcionais no seu interior, presença ou não
de áreas sociais, entre outros aspetos.
Refere, ainda, que não é feita referência e caracterização ao estaleiro da pedreira nem listadas as medidas
a impor à sua operação.
Quanto às medidas de minimização refere o seguinte:
 O Plano de Gestão Ambiental da Obra apresentado tem a estruturação e conteúdo adequados para
assegurar o cumprimento das medidas de minimização da fase de obra propostas pela DIA.
No entanto, considera que a secção nele inclusa relativa a “prevenção e capacidade de resposta a
emergências” não concretiza o seu objetivo, considerando pertinente fazer uma apreciação
preliminar quanto aos riscos e situações de emergência a considerar e propor alguns procedimentos
e ações de prevenção e resposta, nomeadamente em termos de medidas e equipamento a
assegurar, com especial destaque para a componente aquática e impactes potenciais que possam
incidir sobre a zona costeira a sul.
 Solicita a revisão da não aplicabilidade das medidas MM21 e MM22, recomendando-se a sua
incorporação no PGAO. Refere que, se de facto as medidas MM23 e MM24 dizem respeito às ações
de dragagem, já executadas, as medidas MM21 e MM22 são aplicáveis às ações de “regularização
do fundo” e “deposição de materiais na zona do terrapleno”. Considera que a sua não aplicabilidade
deve ser devidamente justificada, uma vez que das ações de regularização/”raspagem” do leito
marinho na zona de execução do aterro, fundação de estacas e construção do aterro marítimo
poderão ocorrer a suspensão e dispersão de partículas sólidas, que poderão impactar a qualidade
de água da praia de S. Torpes e a atratividade daquela área para os desportos de ondas.
 Solicita a revisão da não aplicabilidade das medidas MM30 e MM31.
 Considera que não se demonstra ou assegura o cumprimento das medidas de minimização da fase
de exploração propostas pela DIA. Refere que, se no caso das medidas de fase de construção o
PGAO, como documento a incluir no Caderno de Encargos, assegura o cumprimento das medidas
preconizadas da DIA, no caso das medidas da fase de exploração não é identificado qualquer
instrumento ou documentação que materialize e comprometa as entidades responsáveis pelo seu
cumprimento, ou detalhe relativo à forma como elas serão materializadas.
No que diz respeito aos Planos de Monitorização considera adequados.
Face ao exposto, emite parecer favorável condicionado ao cumprimento do atrás referido.
A Escola de Surf do Litoral Alentejano manifesta-se contra o projeto em análise pelas seguintes razões:
 Diminuição da ondulação para a prática e ensino de surf na praia de São Torpes;
 Diminuição e alteração dos bancos de areia na praia de São Torpes;
 Impactes negativos na paisagem;
 Destruição de ecossistemas;
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Alterações sedimentares nas praias a sul.

Pedro Barbosa manifesta-se contra o projeto em avaliação pelos impactes negativos na prática da
modalidade de surf na praia de São Torpes.
A ASMAA refere que a Declaração de Impacte Ambiental do projeto em análise emitida a 10 de março de
2015 caducou a 10 de março de 2019.
Menciona que nos termos do n.º 3 do artigo 23.º a DIA em fase de estudo prévio ou anteprojeto caduca
se, decorridos quatro anos sobre a data da sua emissão, o proponente não tiver requerido a verificação da
conformidade ambiental do projeto de execução, nos termos previstos no artigo 20.º do mesmo diploma.
Refere que no sítio da internet, a data do RECAPE é de 27 de março de 2019.
Como tal, refere que deverá ser considerado extinto o procedimento e declarada a necessidade de sujeição
do projeto a novo procedimento de AIA.
A Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina (AAPACSACV) refere o seguinte:


















Desde há uns anos que os armadores/ pescadores daquela zona têm-se deparado com restrições
nas áreas dos seus pesqueiros habituais motivados pelos sucessivos aumentos do porto industrial
de Sines;
Sendo que, o próximo aumento do terminal XXI determinará o condicionamento de uma zona, que
sempre foi uma zona de pesca de excelência para as embarcações de pesca local e costeira não só
por se tratar de um bom pesqueiro, mas também face à sua proximidade do porto de pesca de
Sines, o que lhes permite economia de tempo e de dinheiro;
Além destas restrições territoriais existem outras decorrentes da lei como seja a implementação do
plano de recuperação da pescada e lagostim com o qual Sines e parte da costa alentejana foi
onerada;
Por determinação legal foi implementada uma “box” [“área de interdição temporária à pesca”] que
impede a frota residente de pescar, apesar de não fazer parte de tal plano uma vez que as capturas
da pescada/lagostim são manifestamente insuficientes para o englobarem;
Embora não diga respeito à matéria versada considera relevante assinalar que a frota também fica
prejudicada a Norte designadamente na área do Pinheiro da Cruz com as manobras militares
efetuadas pela Marinha Portuguesa;
Acresce, ainda, a sujeição das embarcações aos limites estabelecidos das TAC e quotas de
determinadas espécies fixadas para Portugal na Comunidade Europeia. Mais uma vez as suas
embarcações não estão sujeitas a TAC e quotas mas quando a quota nacional encerra ficam
obrigadas a cumprir [a titulo de exemplo veja-se a quota do tamboril, da pescada branca, da
abrótea do alto, lagosta, sardinha, entre outras];
A par daquele cenário refere o clima de crise que, não obstante o panorama nacional ser agora
dito mais favorável, isso não sucede na atividade da pesca. Razões de ordem conjetural
relacionadas com o preço aumento dos custos de produção a par do decréscimo do valor das
vendas em lota têm condicionado em muito a atividade;
Por último, refere que a zona de Sines é, com toda a certeza, a área de pesca mais
sustentada/equilibrada do país tendo em conta a faixa de operacionalidade e o número de
embarcações registadas;
No caso concreto da pesca local determina a lei que por razões de segurança só pode operar a seis
milhas do porto de pesca residente encontrando-se o pesqueiro de excelência perto do local que
corresponde à zona a intervencionar e que irá sofrer com as inevitáveis consequências;
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O RECAPE mostra-se, incompleto na avaliação das alterações futuras introduzidas pelo projeto,
quer na vertente da construção da obra, quer na sua execução;
Ao contrário do que seria expectável, uma atividade económica como a pesca, mais uma vez, não
foi contemplada e, em consequência, simplesmente não foi avaliado o impacto económico, social e
ambiental que esta obra tem no exercício da atividade pesqueira.

Assim, a Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
manifesta preocupação quanto ao impacte ambiental que a obra em causa poderá vir a causar, em
particular para o sector de atividade da pesca.
Refere que a Associação de Armadores não deixará de aconselhar todos os seus associados para fazerem
uso dos meios legais à sua disposição, designadamente a instauração de procedimentos cautelares que
impeçam a execução dos trabalhos de aumento do terminal e, naturalmente, ações indemnizatórias pelos
danos que vierem a ser causados.
COMENTÁRIOS
Face ao veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizados, verifica-se que os aspetos transmitidos
por estas entidades são, na generalidade, similares ao anteriormente manifestado no âmbito do
procedimento de AIA, tendo nessa data sido analisadas pela CA no Parecer então emitido.
Por outro lado, refere-se que os aspetos específicos identificados nas exposições agora recebidas foram
objeto de análise e consideração, tendo sido refletidas, sempre que verificado pertinente, na sistematização
final constante do presente Parecer e que sintetiza os aspetos que devem ser cumpridos na concretização
do projeto de execução objeto da presente apreciação. No que concerne ao mencionado pela Câmara
Municipal de Sines, relativamente ao alargamento do âmbito da intervenção do Projeto de Integração
Paisagística, considera-se de salientar que a proposta apresentada no RECAPE responde na medida do
possível ao que é possível realizar, considerando a dificuldade que representa a dissimulação de um projeto
desta natureza e atendendo ainda ao facto de parte das áreas mencionadas pela Câmara Municipal de Sines
estarem integradas no PNSACV.
Considera-se de clarificar que a DIA emitida em 10 de março de 2015 possui validade de 4 anos, ou seja
até 10 de março de 2019. O 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, estabelece no seu artigo 23.º que:

2 — A DIA em fase de projeto de execução caduca se, decorridos quatro anos sobre a data da sua
emissão, o proponente não der início à execução do projeto.
3 — A DIA em fase de estudo prévio ou anteprojeto caduca se, decorridos quatro anos sobre a
data da sua emissão, o proponente não tiver requerido a verificação da conformidade ambiental do
projeto de execução, nos termos previstos no artigo 20.º
Os documentos que integram o RECAPE objeto da presente apreciação, são datados de Fevereiro/2019,
conforme se pode constatar em http://siaia.apambiente.pt/RECAPE2.aspx?ID=477. Por sua vez, a
necessária documentação para realização deste procedimento de verificação da conformidade ambiental
do Projeto de Execução foi submetida a 7 de março de 2019. O presente procedimento teve início a 12 de
março de 2019, data em que se considerou estarem reunidos todos os elementos necessários à correta
instrução do processo.
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6. CONCLUSÕES
Entre julho de 2014 e março de 2015 realizou-se o procedimento de AIA n.º 2773 do projeto de "Expansão
do Terminal de Contentores do Porto de Sines (TXXI) (3ª e 4ª fases)", tendo sido emitida em 10 de março
de 2015 foi emitida, pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., enquanto Autoridade de AIA, Declaração
de Impacte Ambiental (DIA), com decisão Favorável Condicionada.
Este projeto, correspondendo à 3ª e 4ª fases de Expansão do Terminal de Contentores do Porto de Sines,
incluía:
•

3ª Fase – com vista a criar o terceiro posto de acostagem e proporcionar o aumento da capacidade
do TXXI para 2 300 000 TEU por ano, previa a:
 Expansão do cais de atracação em 410 m (atingindo-se um total de 1 350 m) e do terrapleno
em 16 ha (para um total de 50 ha, dos quais apenas 6 ha ficam fora da área avaliada no EIA
de 1998);
 Ampliação do molhe leste em 500 m (atingindo os 2 000 m) e regularização (em 225 000 m3)
do leito rochoso contíguo ao troço do cais em expansão.

•

4ª Fase - com vista a integrar um quarto posto de acostagem e um aumento da capacidade do
Terminal XXI para 3 000 000 TEU por ano, previa a:
 Expansão do cais de atracação em 450 m (totalizando 1 800 m) e do terrapleno em 45 ha
(para o total de 95 ha);
 Ampliação do molhe leste em 500 m (atingindo os 2 500 m) e regularização (em 35 000 m3)
do leito rochoso contíguo ao troço do cais em expansão.

Em termos de fases de desenvolvimento do projeto:
•

A 3ª Fase de expansão dos cais e terraplenos foi apresentada em Projeto de Execução;

•

A 4ª Fase de expansão dos cais e terraplenos foi apresentada em Estudo Prévio;

•

A Expansão do molhe leste (3ª e 4ª fases) e a regularização e desmonte de rocha da bacia portuária
do Terminal foram apresentadas em Projeto de Execução.

Assim, um dos projetos analisados no EIA encontrava-se em fase de Estudo Prévio (4ª Fase de expansão
do cais e terraplenos) e os outros dois em fase de Projeto de Execução [3ª Fase de expansão do cais e
terraplenos e expansão do molhe leste (3ª e 4ª fases), e regularização dos fundos].
O Terminal XXI localiza-se no extremo sul do Porto de Sines e tem como objetivo principal a receção e
movimentação de contentores por via marítima e articulação terrestre com as redes viárias da região.
Tal como referido na Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, o Porto de Sines é um dos poucos portos
de águas profundas à escala europeia, sendo atualmente um dos raros portos na fachada atlântica da costa
ibérica capaz de receber os maiores navios do tráfego intercontinental, nomeadamente porta-contentores,
o que constitui um fator de distinção e competitividade da nossa economia do mar.
Destaque-se que o porto de Sines tem como principal vantagem ser um porto de águas profundas sem
necessidade de canal de navegação, vocacionado para o serviço de grandes navios. A esta vantagem
associam-se:
•

A rapidez de atendimento dos navios, dada a inexistência de canal de navegação, com consequente
facilidade de acesso marítimo;

Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase
Maio de 2019

44

RECAPE/AIA n.º 2773
Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

•
•

A ausência física de constrangimentos relevantes em termos de pressão urbana;
A possibilidade de se criarem, por conquista ao mar, áreas de terraplenos na vizinhança imediata
dos cais.

Estas circunstâncias tornam o porto de Sines particularmente apto para o serviço de navios contentores de
grande porte, como o confirma o ritmo de desenvolvimento do Terminal XXI que, desde o início da sua
operação, apresentou sempre uma tendência crescente em termos de carga movimentada, sendo
atualmente o porto do país que apresenta o maior movimento de contentores.
Nas atuais condições de operação, o Terminal XXI poderá acolher os maiores porta contentores da
atualidade, que continuarão a utilizar a rota do Canal do Suez mesmo após a ampliação do Canal do
Panamá. Contudo, dificilmente acolherá os novos navios ULCS – Ultra Large Container Ships, que terão de
fazer a rota do Cabo, implicando que os portos do Mediterrâneo ficarão fora do seu circuito. Os grandes
portos de águas profundas, como o de Sines, terão assim a oportunidade de funcionar como pólos de
concentração/distribuição de contentores, estabelecendo a interface entre aqueles supermegacarriers e
navios de menor porte.
No contexto do referido desenvolvimento e da rápida expansão da atividade de contentores em Sines,
surge a 3ª e 4ª fases de Expansão do Terminal XXI.
Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o Projeto de Execução do "Projeto da Expansão do
Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase", visando o necessário aprofundamento do Estudo
Prévio.
Neste âmbito as principais alterações introduzidas no Projeto de Execução, face ao anteriormente previsto
no estudo prévio consistiram no aumento da extensão total do Cais acostável em cerca de 14 m (de 1 800
m no estudo prévio, passou a 1 814 m no Projeto de Execução) e no aumento do afastamento médio das
escadas metálicas verticais de segurança, fixadas à Estrutura de acostagem (o afastamento médio de 120 m
no estudo prévio, passou para 60 m no Projeto de Execução).
O Projeto de Execução da construção da 4ª Fase do Terminal XXI de Sines refere-se às intervenções do
cais acostável e das plataformas de armazenamento de contentores, onde se incluem fundações e
estruturas, equipamentos de apetrechamento de cais e infraestruturas de serviços, movimentos de terras
relacionados com a criação de plataformas e os respetivos pavimentos associados e necessários para a
construção e operação.
Não se preveem trabalhos de dragagens, uma vez que em toda a área da bacia de aproximação e de
manobra, bem como ao longo do alinhamento da frente do novo cais, os fundos existentes já possuem as
cotas de serviço compatíveis com a operação dos navios tipo e respetivos calados.
O projeto da 4ª Fase da Expansão do Terminal XXI de Sines consiste na extensão da frente (cais) acostável
em 450 m (relativamente à fase anterior – 3ª fase), totalizando um comprimento de cais para o terminal
de 1 814 m, e na construção de cinco novas plataformas de armazenamento de contentores (totalizando
uma ampliação de cerca de 24 ha).
O molhe leste foi prolongado durante a construção da Fase 1B de ampliação do cais do Terminal XXI, sendo
que na empreitada da Fase 2 atingiu-se o limite de cais que possui condições de abrigo.
Para as Fases 3 e 4 será, então, indispensável proceder-se ao prolongamento do molhe, assumindo o
respetivo projeto que as condições de abrigo do cais e das plataformas a construir na Fase 4 são
semelhantes às existentes para a Fase 2.
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De uma forma geral, a solução estrutural da Fase 4 adotará o mesmo tipo de solução prevista para as
Fases 2 e 3 no que diz respeito à utilização da mesma métrica de estacas de fundação da solução já
construída, segundo os alinhamentos longitudinais e transversais. No entanto, em termos de estrutura do
tabuleiro ou plataforma estrutural do cais, serão utilizados elementos pré-fabricados em betão armado,
suplementado com reduzidos volumes de betonagens in situ.
Sucintamente, o Projeto de Execução da expansão do Terminal XXI – Sines (4.ª Fase) caracteriza-se pelas
intervenções necessárias para concretização do cais acostável e plataformas de armazenamento de
contentores (4.ª Fase), que inclui obras de fundações e estruturas, equipamentos de apetrechamento de
cais e infraestruturas de serviços, movimentos de terras (criação de plataformas e respetivos pavimentos):
•

Cais acostável
Expansão do cais em 450 m, atingindo-se um total de 1 814 m;

•

Novas plataformas de armazenamento de contentores (plataformas 6, 8, 11, 13 e 15):
- Três novas plataformas (Plataformas 11, 13 e 15) segundo o alinhamento do cais (ampliação
de cerca de 14 ha);
-

Duas novas plataformas (plataformas 6 e 8) em direção a terra (ampliação de cerca de
10 ha).

A área de empréstimo a utilizar é a pedreira de Monte Chãos, localizada a cerca de 2 km do Terminal XXI.
Os estaleiros serão localizados no aterro existente localizado ao lado da plataforma do feixe ferroviário (na
zona de “meia-lua”). Será preparado um acesso temporário, marginal, do lado de fora da área do terminal,
para aceder à frente de trabalhos junto ao cais acostável e à formação dos aterros da plataforma de apoio
ao cais.
Da apreciação efetuada pela CA, detalhadamente constante do presente Parecer, há a evidenciar os
seguintes aspetos:


Considerando a perspetiva de concretização de um novo terminal a sul, o Terminal Vasco da Gama,
e sendo a APS, S.A. a entidade responsável por ambos os projetos, deverá ser assegurada a
compatibilização das medidas de minimização e de compensação de ambos os projetos, bem como
dos planos de monitorização, já que são de algum modo indissociáveis.
Por outro lado, considera-se que, a aprovação dos elementos definidos na DIA como devendo ser
apresentados previamente ao início das obras da 3.ª Fase, constitui condição para a concretização
do presente projeto de execução.
Tal decorre da relevância de a informação prevista na DIA referente à 3.ª Fase (designadamente
a demonstração do cumprimento dos Elementos a Apresentar Previamente ao início das obras da
3.ª fase) ter sido apresentada posteriormente à apresentação do RECAPE referente à 4.ª Fase.
Efetivamente, pese embora as disposições da DIA especificamente dirigidas às obras da 3.ª fase
não terem aplicabilidade ao Projeto de Execução objeto da presente apreciação, foram
estabelecidas no pressuposto de que a 3.ª Fase seria concretizada previamente à 4.ª Fase,
assumindo-se assim que a informação em causa seria apresentada anteriormente à apresentação
do RECAPE da 4.ª Fase.
De acordo com a informação disponível, verifica-se que:
 Foram iniciados e concluídos os trabalhos de regularização de fundos, integrado no projeto
de expansão do molhe das 3ª e 4ª Fases (projeto de execução);
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 Vão ser iniciados os trabalhos de construção da expansão do molhe e da 3ª fase da expansão
do cais (projetos de execução).
Este enquadramento, aliado à forma muito sucinta como a informação é apresentada no RECAPE,
suscita preocupação sobre a concretização das ações de minimização dos impactes induzidos pelo
projeto.


Tendo a DIA estabelecido um conjunto de Elementos a apresentar em sede de RECAPE, da análise
dos mesmos considera-se que tendo sido, na generalidade, apresentada a informação solicitada,
em resultado da sua apreciação deverão ser atendidos os aspetos apontados, bem como serem
apresentados alguns aspetos complementares/em falta.
Neste âmbito evidencia-se a informação em falta referente ao estudo previsional de ruído, bem
como o Programa de monitorização da Qualidade da Água e Sedimentos e Ecologia, que deve ser
apresentada previamente ao licenciamento do projeto.
Por outro lado, previamente ao inicio das obras deve ser apresentada a informação referente ao
Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO) e ao Projeto de Integração Paisagística (PIP) revistos,
assim como os restantes elementos apontados.



No que concerne às medidas de minimização, verificando-se que, na generalidade, a informação
apresentada permite verificar estar assegurado o seu cumprimento, devem no entanto ser
atendidos os aspetos mencionados em resultado da apreciação efetuada.



Relativamente aos Programas de Monitorização, cumprindo na generalidade o definido na DIA,
deverão no entanto atender aos aspetos mencionados, resultantes da análise efetuada.

Desta forma, face ao exposto, considera-se que, se forem remetidos os elementos especificados e
cumpridos os aspetos identificados ao longo do presente Parecer, os quais encontram-se sistematizados no
capítulo seguinte, pode-se concluir que o "Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI)
- 4ª Fase" cumpre a DIA.
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7. ASPETOS A CUMPRIR NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO "PROJETO DA
EXPANSÃO DO TERMINAL DE CONTENTORES DE SINES (TXXI) - 4ª FASE"

CONDIÇÕES A CUMPRIR
1. Aprovação dos elementos definidos na Declaração de Impacte Ambiental como devendo ser
apresentados previamente ao início das obras da 3.ª Fase.
2. Assegurar a implementação coordenada dos programas de monitorização e das medidas de
minimização impostas ao projeto do Terminal Vasco da Gama, bem como a participação nas medidas
compensatórias, em concreto nas que se centram na promoção da biodiversidade.
ELEMENTOS A APRESENTAR
A) PREVIAMENTE À EMISSÃO DA LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO PROJETO
Apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, os seguintes
elementos (cuja aprovação determinará a emissão da licença ou autorização do projeto):
1. Relativamente ao estudo previsional de ruído apresentado no RECAPE:
a) Apresentar o relatório de ensaio acústico associado à nova caracterização da situação de referência
resumida no Quadro 3, discriminando, em particular, as fontes sonoras e seu regime de
funcionamento, contribuintes para os valores registados;
b) Indicar o tráfego rodoviário considerado (TMH/período referência/tipo de veículo, velocidades) e
vias de escoamento desse tráfego;
c) Discriminar no Quadro 3 os valores de ruído particular do tráfego rodoviário associado ao
Terminal XXI;
d) Esclarecer qual o motivo de ter sido considerado o ruído particular nulo, nos períodos entardecer e
noturno, uma vez que os valores do Quadro 3 não são coerentes com o período de funcionamento
de 24h/dia da área portuária;
e) Indicar como foi considerada a contribuição sonora da pedreira Monte Chãos em PM1 (Escolas);
f) Apresentar o mapa de ruído (escala não inferior a 1:10 000) associado às novas simulações.
2. Programa de monitorização da Qualidade da Água e Sedimentos e Ecologia revisto.
B) PREVIAMENTE AO INÍCIO DAS OBRAS
Apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, os seguintes
elementos (cuja aprovação determinará que a obra possa ser iniciada):
1. Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO) revisto, de modo a:
a) Ser atualizado de acordo com as disposições que constam da DCAPE;
b) Ser complementado, no que se refere aos requisitos legais, com a legislação relativa ao
ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional (Lei n.º 17/2014, de 10 de abril, e Decreto-Lei
n.º 38/2015, de 12 de março).
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c) Detalhar o capítulo referente à Prevenção e capacidade de resposta a emergências, passando a
discriminar os procedimentos de emergência a adotar.
2. Revisão do Plano de Pavimentos proposto no RECAPE, mantendo as soluções de estereotomia
também propostas, mas considerando também o recurso à diferenciação de áreas – Entrada, Parque
de Estacionamento/Área Administrativa, Área de Contentorização, Vias e outras áreas - através de
cor estrutural dos blocos de betão
3. Outras alternativas para a vedação proposta apenas para a área de Entrada, Parque de
Estacionamento e Administrativa, tendo como referência outras tipologias de vedações de outras
zonas portuárias nacionais com maior valor visual.
4. As soluções, ou os modelos de luminária, a usar para a iluminação exterior e esclarecer como a
mesma será gerida, nomeadamente quanto à sua orientação angular permanente, e não aquando
de operações portuárias e/ou de emergência, de forma reduzir todas as situações que conduzam a
um excesso de iluminação artificial, com vista à redução da poluição luminosa e iluminação intrusiva,
sobretudo sobre a Vila de Sines e sobre a área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina.
5. Projeto de Integração Paisagística (PIP) revisto, de modo a contemplar adicionalmente os seguintes
aspetos:
a) Um maior número de exemplares arbóreos nos alinhamentos propostos para o Parque de
Estacionamento, na parte mais a norte, dado que o mesmo dispõe de um número ainda significativo
de lugares de estacionamento e, sobretudo, de espaço que permite acomodar a plantação de
árvores.
b) Um alinhamento de arbustos ou de árvores ao longo do limite que separa o feixe ferroviário da
área do Parque de Estacionamento.
c) Outras alternativas ao tipo de vedação proposta para a área de estacionamento e administrativa,
dado que a apresentada se considera pouco dignificadora do espaço, sobretudo após a
implementação do PIP, sendo que há vários bons exemplos em outras áreas portuárias do país.
d) Apresentar uma Planta de Pavimentos onde sejam claramente diferenciados as soluções para as
zonas de estacionamento, circulação viária e circulação pedonal, assim como a estereotomia.
e) Apresentar um Plano Geral que englobe toda a área de intervenção e que permita a leitura de
conjunto e uma leitura adequada da proposta, ainda que a proposta possa ser dividida em folhas
com maior leitura como apresentado no RECAPE.
f) Considerar outra abordagem que passe por plantações e/ou sementeiras/hidrossementeiras de
todas as zonas para as quais apenas são propostas ações de remoção seletiva de vegetação exótica
invasora. A remoção destas espécies, por si só, não é solução suficiente e, por outro lado, tenderá
a promover ainda mais a sua agressividade. A regeneração natural não é, numa primeira fase,
solução, embora deva ser claramente considerada durante a Fase de Exploração/Manutenção.
g) Nas áreas para as quais apenas é proposto realizar ações de remoção seletiva de vegetação exótica
invasora devem ser identificados e caracterizados os exemplares arbóreos e, se aplicável,
arbustivos, existentes e a preservar, autóctones ou naturalizados.
h) A área abaixo da zona 2 ou entre a zona 1 e a zona 3 deve ser objeto de intervenção.
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i) O Plano Geral deve contemplar apenas o que é proposto de novo e a vegetação existente que é
proposta preservar, devendo ser excluído qualquer grafismo e legenda associado às áreas de
remoção seletiva de vegetação exótica invasora. Nele deverá também constar as soluções dos
pavimentos diferenciados – viário, estacionamento, pedonal. A legenda e informação nela constante
deve ser simplificada, devendo ser excluída quando a mesma for relativa a ações que não se devem
traduzir neste tipo plano.
j) Deve ser apresentado o Plano ou Projeto de Rega.
k) A carta designada como “Plano de Manutenção” deve ser apresentada com uma relação muito mais
clara da legenda com o grafismo das áreas e com a restante informação gráfica que nela conste e
deve ser simplificada quanto aos objetivos.
l) A profundidade da camada de 10 cm de materiais granulares a remover deve ser superior.
m) A metodologia proposta utilizar para a remoção das exóticas, sobretudo acácias, deve ser objeto
de maior aprofundamento de modo a considerar outras soluções, atualmente em uso.
n) A Memória Descritiva deve ser depurada de matérias que não têm relação com a área de
intervenção do PIP, definida neste mesmo documento, de que se destaca, a título de mero exemplo,
os pavimentos das áreas de contentorização e vias diretamente afetas.
o) Na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos deve ser reforçada de forma taxativa
a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies vegetais a
usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, devendo ser, inclusive, considerada a
introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa, sobretudo
tendo em consideração a elevada proximidade com o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina.
6. Revisão e atualização da situação de referência do Património Cultural, contemplando os seguintes
aspetos:
a) Sistematização do Património Cultural Arquitetónico, Etnográfico e Arqueológico identificado no
âmbito dos resultados dos trabalhos arqueológicos realizados na área de jurisdição do Porto de
Sines, bem como dos associados ao licenciamento e avaliação ambiental da pedreira.
b) Efetuar uma prospeção arqueológica sistemática (visual ou geofísica) das áreas que apresentavam
reduzida visibilidade ou que não foram objeto de prospeção, nas zonas que possam ter eventuais
alterações hidrodinâmicas e de transporte sedimentar associado, na área do PIP, bem como nas
que tenham sido ajustadas/ alteradas. Esta implica uma prospeção arqueológica sistemática
intensiva (malha apertada permitindo a identificação, a análise e a criação de um modelo de
densidades com a dispersão/concentração de materiais arqueológicos) em toda a área do PIP que
considere os sítios arqueológicos de Vale Marim 1 (CNS 149), Brejo Redondo 1 e 2 (CNS 23280 e
23281) e eventualmente de Porto de Sines 1, 2 e 3, entre outros. Nos locais de maior concentração
devem ainda ser realizadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico em número e área a
determinar conforme os resultados.
c) O Relatório deste(s) trabalho(s) deve contemplar eventuais medidas de minimização
complementares necessárias à salvaguarda dos bens patrimoniais, bem como uma cartografia com
todo o património arquitetónico, etnográfico e arqueológico.
d) Obter as autorizações necessárias à realização do projeto designadamente as relativas ao
Património Cultural. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela
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Tutela. Esta deve integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e
subaquática. Toda a equipa deve estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar.
OUTRAS CONDIÇÕES A CUMPRIR
NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO
1. Todas as medidas de minimização dirigidas às fases de preparação e execução da obra devem constar
no Sistema de Gestão Ambiental (SGA), bem como no respetivo caderno de encargos da empreitada e
nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção
do projeto.
2. A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração,
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas
competências em matéria de pós-avaliação.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA
1. Devem ser definidos, em articulação com o operador do estabelecimento REN Armazenagem, os
procedimentos de emergência a adotar, tanto em caso de acidente neste estabelecimento que possa
afetar a execução do "Projeto da Expansão do Terminal de Contentores do Porto de Sines (TXXXI) 4.ª fase", como em caso de acidente durante a execução do "Projeto da Expansão do Terminal de
Contentores do Porto de Sines (TXXXI) - 4.ª fase" que possa afetar as infraestruturas da
REN Armazenagem.
Nesta definição deve ser tida em consideração a proximidade do estaleiro ao estabelecimento
REN Armazenagem e também o percurso de circulação de veículos pesados, necessário à execução do
projeto, bem como o tráfego que lhe está associado.
2. Planear as intervenções da fase de construção de modo a que sejam efetuadas num período de tempo
contínuo, evitando as interrupções longas e reinícios, garantindo-se assim que a perturbação da fauna
fica limitada ao mínimo período temporal possível.
3. Garantir que a fase de construção seja planeada de forma a evitar que as operações mais ruidosas a
desenvolver na pedreira (por exemplo, explosões para desmanche de material) ocorram em período de
funcionamento das escolas.
4. Garantir que as operações mais ruidosas associadas à construção dos terraplenos e fluxo concentrado
de camiões de transporte em fases de grande necessidade de importação de materiais do exterior, não
ocorram em período entardecer e noturno.
5. Na fase prévia à obra e na fase de obra, na área do paleoestuário de São Torpes deve ser interdita a
atividades de ancoradouro e as manobras das embarcações maiores.
6. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população
residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações da
população.
7. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento
de eventuais reclamações.
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8. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental e patrimonial para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente as ações suscetíveis de causar impactes
ambientais e as medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no
decurso dos trabalhos.
9. Comunicar a execução do projeto aos agentes de proteção civil locais, nomeadamente ao INEM,
Bombeiros e Forças de Segurança, a fim de estes preverem antecipadamente percursos alternativos
para prestação de socorro.
10. Dar conhecimento aos agentes de proteção civil locais dos percursos para o transporte de equipamentos
e materiais de e para o estaleiro, dado que estes podem provocar perda de mobilidade e acessibilidade
por parte dos referidos agentes.
FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA E DE OBRA
11. Implementar o Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO) atualizado de acordo com as disposições
que constam da DCAPE.
FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA
12. Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, que inclua medidas de prevenção e controlo de
derrames e contaminação das águas superficiais marítimas.
13. Equacionar a existência de espaço de estacionamento privilegiado destinado às forças de socorro a
envolver em situações de acidente/emergência, durante a fase de construção.
14. Recorrer sempre que possível à mão de obra local, favorecendo a colocação de desempregados
residentes nos concelhos de Sines, Santiago do Cacém ou mesmo Odemira, através do estabelecimento
de um protocolo com o Centro de Emprego e Formação Profissional do Alentejo Litoral e do IEFP.
15. Adquirir produtos e serviços junto de empresas instaladas em Sines e Santiago do Cacém, no sentido
de fixar o valor acrescentado gerado pelo projeto na área de Sines (e no Alentejo Litoral de um modo
geral).
16. Facilitar o processo de deslocalização das gaiolas flutuantes da aquicultura existente, fornecendo o
apoio logístico necessário no momento adequado, de modo a fazer coincidir essa deslocalização com
períodos de manutenção das gaiolas (substituição de redes) e/ou após a recolha da respetiva produção
aquícola.
17. Nas intervenções a realizar no meio hídrico, assegurar a utilização de barreiras de contenção ou cortinas
de turbidez (cortinas silt), a fim de controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em
suspensão, de forma a minimizar os impactes sobre as águas da linha de costa e da praia de S. Torpes.
Estaleiros e Parques de Materiais
18. O estaleiro e parques de materiais devem ser dotados de sistemas que permitam que as águas pluviais,
previamente à sua descarga, sejam submetidas a um tratamento preliminar que assegure a remoção
dos sólidos flutuantes, em suspensão, das areias e a remoção de hidrocarbonetos (cujo projeto deve
ser apresentado incluído na informação sobre o estaleiro).
19. O estaleiro deve ser dotado de sistemas que assegurem o encaminhamento dos efluentes para a ETAR.
20. O estaleiro deve ser dotado de todas as medidas que assegurem a minimização dos impactes inerentes
à sua exploração /laboração.

Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase
Maio de 2019

52

RECAPE/AIA n.º 2773
Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

21. Todas as áreas de armazenamento de combustíveis e de outras substâncias químicas devem ser
devidamente sinalizadas e construídas em bacias de retenção para reter possíveis derrames.
Acessos
22. Garantir a limpeza regular dos acessos, de forma a evitar a acumulação e a ressuspensão de poeiras,
quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamento da obra.
23. Garantir a limpeza da área afeta a obra, incluindo plataformas de trabalho.
24. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
25. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos a obra, de forma a
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas a
emissão de ruído.
26. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra deve ser efetuada de forma a evitar
o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, devem ser
instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção
adequada desses dispositivos.
27. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as frentes de
obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos de deposição de inertes,
escavação e revolvimento de solos, instalação de estaleiros, acessos, desmatações e remoção do
coberto vegetal, instalação de infraestruturas, áreas de empréstimo, entre outros que impliquem
revolvimento de solos/sedimentos.
28. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão
imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e demais
autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode determinar a
adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser apresentado um Relatório
Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas
arqueológicas e de conservação a implementar sobre os vestígios e nas zonas de afetação indireta
atendendo às eventuais alterações da hidrodinâmica e do transporte sedimentar associado. Deve ser
tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos conservados e que venham a ser
afetados de forma irreversível têm que ser integralmente escavadas. O Património arqueológico
reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra deve ser, tanto quanto possível e em
função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de
conservação.
29. A eventual necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser
sujeito a um acelerado processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas
submersas primárias e transitórias até à sua entrega à Tutela do Património, para depositar esses bens
móveis, protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permanecerem em
contacto direto com o ambiente atmosférico durante a fase de execução.
30. Para as ocorrências patrimoniais (património arquitetónico e etnográfico, elementos do património
marítimo-fluvial ou relacionado com os recursos hídricos, como o Moinho de Monte Chãos, entre outros)
deve-se contemplar a proteção, sinalização, vedação permanente, registo gráfico (desenho/topografia
e fotografia e de um levantamento topográfico) e memória descritiva (descrição de características
morfo-funcionais, cronologia, estado de conservação e enquadramento cénico/paisagístico) de todos
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estes elementos que se situem a menos de 100 m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar
a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. Sempre que se verifique a absoluta
necessidade em realizar intervenções destrutivas nesse Património deve haver um parecer prévio da
entidade de Tutela.
31. Elaborar um Relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde seja descrita a
metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que vierem a ser descobertas,
apresentar a interpretação da estratigrafia e dos materiais arqueológicos encontrados. Devem também
acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico (devidamente cotado) e fotográfico de cada uma
das eventuais realidades arqueológicas detetadas, o levantamento topográfico da área intervencionada
e o estudo, registo, tratamento e acondicionamento do espólio que for recolhido durante a intervenção
arqueológica.
FASE FINAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
32. Proceder a desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos
estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre
outros. Proceder a limpeza destes locais, repondo as condições que permitam a sua renaturalização.
33. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter
sido afetados pelas obras de construção.
34. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, através da
implementação do plano de integração paisagística.
35. Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil de Sines sobre a implementação do projeto, de modo a
que este serviço possa proceder à eventual atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção
Civil de Sines.
FASE DE EXPLORAÇÃO
36. Assegurar a adequada exploração do tratamento preliminar das águas pluviais, garantindo a remoção
dos sólidos flutuantes, em suspensão, das areias e dos hidrocarbonetos.
37. Estabelecer um sistema de monitorização de emissões atmosféricas dos navios acostados no terminal.
38. Sempre que possível, utilizar equipamentos de gestão portuária e veículos que funcionem com recurso
a fontes de energia alternativas, como por exemplo gás natural, propano, ou energia elétrica.
39. Promover ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na gestão do terminal com enfase na eficiência energética e boas práticas de gestão e
manutenção de equipamentos e máquinas.
40. Promover a instalação e uso de sistemas de fornecimento port-side de energia elétrica aos navios
acostados, de forma a reduzir a emissão de poluentes atmosféricos.
41. Promover a instalação e uso de sistemas de fornecimento energia elétrica e climatização aos condutores
de veículos e equipamentos de serviço ao porto.
42. Adotar um esquema eficiente de gestão de serviços portuários, otimizando a distribuição de
necessidades ativas de veículos e tempos de espera através da organização de filas e sistemas de
cargas e descargas que façam com que apenas os veículos efetivamente em atividade estejam com o
motor ligado.
43. Regulamentar as operações de lastro/deslastro dos navios de forma a assegurar a adoção de boas
práticas ambientais, incluindo a minimização do risco da dispersão de espécies marinhas não indígenas.
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44. Nas áreas de contentorização devem ser adotadas soluções de arranjo espacial que possibilitem reduzir
a altura dos contentores empilhados na extensão exposta à linha de costa sul, onde se localiza a praia
de S. Torpes.
45. Proceder, sempre que possível, ao recrutamento de mão-de-obra local, preferencialmente dos
concelhos de Sines e de Santiago do Cacem.
46. Adotar boas práticas de gestão portuária e da logística associada. Neste contexto, inclui-se o
cumprimento das disposições vertidas no Plano de Emergência do Porto de Sines e na Politica de
Qualidade, Ambiente e Segurança da APS, dando cumprimento ao previsto no Plano Municipal de
Emergência, no Plano de Emergência Externo e no Plano Mar Limpo.
47. Realizar exercícios e simulacros nas instalações, com o envolvimento dos agentes de proteção civil e
meios externos que se considerem necessários.
PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

HIDRODINÂMICA E REGIME SEDIMENTAR / GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Deve ser implementado o programa de monitorização proposto no RECAPE.

QUALIDADE DA ÁGUA E SEDIMENTOS E ECOLOGIA
Deve ser implementado o programa de monitorização proposto no RECAPE, após revisão, de modo a
integrar os seguintes aspetos:





No que concerne especificamente monitorização dos ambientes marinhos, deve ser explicitamente
prevista a necessidade de acompanhamento da evolução do sistema relativamente à introdução de
espécies exóticas, considerando que a proposta apresentada no RECAPE afigura-se muito pouco
efetiva e concreta.
Assim, esta monitorização deve incluir explicitamente o acompanhamento da evolução do sistema,
relativamente à introdução de espécies exóticas, devendo ser tidas em consideração as
especificações e métodos normalizados para a monitorização constantes da parte I do Anexo da
Decisão (UE) 2017/848 da Comissão de 17 de maio de 2017.
Por outro lado, deve articular-se com o que vai ser aplicado no Terminal Vasco da Gama, avançando
com medidas concretas de intervenção/minimização quando haja deteção de espécies exóticas. A
periodicidade desta amostragem para deteção de exóticas deve ser adequada ao tipo de espécies
que se equaciona poder aparecer em áreas portuárias e deve implicar meios de intervenção rápidos.
Reavaliação dos pontos de amostragem propostos, atendendo à construção do Terminal Vasco da
Gama.
Revisão dos pontos de amostragem previstos, de modo a passar a incluir a amostragem de pelo
menos algum ponto exterior ao Porto de Sines e integrado na área do PNSACV (Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina), de modo a possibilitar a avaliação dos efeitos da ampliação
do Porto de Sines no PNSACV.

Projeto da Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase
Maio de 2019

55

RECAPE/AIA n.º 2773
Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

ANEXO I

Localização e implantação geral das infraestruturas do projeto
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