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Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

(Anexo ao TUA)

Designação do projeto Expansão do Terminal de Contentores de Sines (TXXI) - 4ª Fase

Tipologia do projeto Anexo I, n.º 8, alínea b) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 4, alínea c), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro

Localização
(freguesia e concelho)

Freguesia de Sines do concelho de Sines

Identificação das áreas 
sensíveis

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea 
a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual

Proponente Administração do Porto de Sines e do Algarve, S.A., (APS, S.A.)

Entidade licenciadora Administração do Porto de Sines e do Algarve, S.A., (APS, S.A.)

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

DIA correspondente Data: 2015/03/10
Entidade emitente: Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P.

Síntese do procedimento

O presente procedimento teve início a 12/03/2019, após receção de todos os 
elementos necessários à boa instrução do mesmo.

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na sua qualidade de Autoridade de AIA, 
nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída por 
representantes da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 
(LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
(CCDR Alentejo), Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 
Marítimos (DGRM) e Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia 
Aplicada Baeta Neves (ISA/CEABN).

Foi promovido um período de Consulta pública, de 15 dias úteis, entre 1 e 22 
de abril de 2019, tendo sido recebidos 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
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 Pedro Barbosa

Síntese dos resultados da Consulta Pública

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.

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; 
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 várias preocupações 
relacionadas com as consequências na atividade piscatória decorrente do 
próximo aumento do terminal XXI, bem como as consequências associadas à 
“área de interdição temporária à pesca”. 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.

A Comissão de Avaliação procedeu então à apreciação da conformidade 
ambiental do projeto de execução, com base na informação disponibilizada no 
RECAPE, tendo elaborado o respetivo Parecer Final.

Com base nestes elementos, e após promoção de um período de audiência de 
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interessados ao abrigo do disposto no Código do Procedimento Administrativo 
e de diligências complementares, a autoridade de AIA emitiu a presente 
decisão.

Principais fundamentos 
da decisão

O Projeto de Execução e respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do 
projeto de Execução (RECAPE) encontram-se conformes, na generalidade, com 
os termos e condições da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em 
fase de Estudo Prévio.

Assim, emite-se decisão de conformidade, condicionada ao cumprimento dos 
termos e condições impostas no presente documento.

As exigências constantes da presente decisão decorrem dos termos e 
condições estabelecidos na DIA emitida em fase de Estudo Prévio, entretanto 
adequados ao desenvolvimento do respetivo Projeto de Execução.

Condicionantes

1. Aprovação dos elementos elencados 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 colaboração 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 pronúncia, os seguintes 
elementos (cuja aprovação determinará a emissão da licença ou autorização do projeto):

1. Documento que demonstre a consideração no desenvolvimento da 4ª fase do Terminal XXI do 
resultado da pronúncia da autoridade de AIA sobre os elementos referidos na Condicionante n.º 1 da 
presente decisão.

2. 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;
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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.

3. 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 pronúncia, os seguintes 
elementos (cuja aprovação determinará que a obra possa ser iniciada):

1. Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) 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).

c) Detalhar o capítulo referente à Prevenção e capacidade de resposta a emergências, passando a 
discriminar os procedimentos de emergência a adotar.

2. Plano de Pavimentos revisto, mantendo as soluções de estereotomia 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. Alternativas para a vedação proposta 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. Soluções, ou os modelos de luminária, a usar para a iluminação exterior e esclarecimento sobre a forma 
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) Na linha de fronteira entre a atual área de estacionamento e a futura devem ser plantados 
elementos arbóreos prolongando o alinhamento de árvores proposto no PIP.

b) Na nova área de estacionamento devem ser criadas 3 áreas verdes/permeáveis para plantação 
de arbustos no extremo noroeste dos estacionamentos.

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.
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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.

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) Incluir 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 
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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 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.

Medidas de minimização

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à execução da obra e à fase de execução da obra 
devem constar no plano de acompanhamento ambiental de obra (PAAO), o qual deve integrar o respetivo 
caderno de encargos da empreitada bem como os contratos de adjudicação que venham a ser produzidos 
pelo proponente, para efeitos de concretização do projeto. O PAAO deve incluir o planeamento da 
execução de todos os elementos da obra e a identificação e pormenorização das medidas de 
minimização/compensação e dos planos de monitorização a implementar na fase de execução das obras e 
respetiva calendarização.

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.

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, devem 
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em 
consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, 
disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no 
portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua 
apresentação pelo verificador. 

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 deste último e 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 
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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.

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 Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) atualizado de acordo com as 
disposições que constam da presente decisão.

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).
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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. 

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 
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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 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 
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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.

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

Devem ser implementados os programas de monitorização a seguir apresentados.

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:
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 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.
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