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1. Introdução e Objectivos do Plano de Urbanização da ZILS 

Apesar de estar em curso a Revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Sines, a necessidade 

de localizar na Zona Industrial a expansão da Refinaria da GALP no mais curto espaço de tempo, 

dada a sua importância e repercussões positivas no desenvolvimento económico da região, sendo 

mesmo de interesse nacional, o que não é compatível com o tempo de elaboração da Revisão do 

PDM, foi tomada a opção, pelas entidades competentes, de elaborar o PU da ZILS em prazo 

curtíssimo.  

Figura 1 - Ortofotomapa, limite estipulado do PU, Zona Industrial e aglomerado de Sines, Fonte: 

(Sines 1999) 
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As propostas do PU da ZILS irão enquadrar-se e integrar-se no futuro PDM, reflectindo 

simultaneamente as opções que o próprio PDM (em elaboração) pretende implementar e viabilizar 

já que estuda o concelho numa perspectiva de conjunto, abrangendo um território mais vasto e 

tendo em conta as sinergias do nível concelhio e inter-concelhio, nomeadamente com Santiago do 

Cacém.  

Assim o Plano de Urbanização da ZILS tem como objectivo o ordenamento integrado e 

sustentável da área de intervenção (Figura 1), que corresponde à Zona Industrial, definindo o 

respectivo Zonamento, as regras de ocupação e afectação do solo aos diferentes usos e 

actividades previstas, as regras de edificabilidade e a definição dos traçados das redes de infra-

estruturas, designadamente prevendo os necessários espaços-canais. 

Para garantir a integração da ZILS no território encarou-se a área de enquadramento integrada no 

todo funcional: do Porto, da Cidade residencial e terciária; dos loteamentos industriais; das 

instalações infraestruturais e de acesso e respectivas interligações endógenas; assim como, 

esquematicamente, todas as interligações exógenas de interesse (Figura 8). 
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2. Localização e Caracterização 

2.1. Localização e Enquadramento Territorial do PU da ZILS de Sines 

2.1.1. Localização 

Localização no Mundo 

Quando as grandes civilizações do vale do Nilo e do Vale do Indo procuraram expandir-se vieram 

a constituir outras civilizações mais cruzadas, mais diversificadas, que emergiram na 

Mesopotâmia, nos Vales do Tigre e do Eufrates. A expansão destas, porém, ao dirigirem-se para 

oeste, pelo norte e pelo Sul do Mediterrâneo (o Mar Branco) acabaram por ver a sua progressão 

interrompida pelo Oceano, praticamente intransponível.  

Esta situação sustentou o interesse de crescer para Sul (estando no norte) ou para norte (estando 

no sul). 

Figura 2 – Posição de Portugal no mundo

Assim eclodiram guerras sangrentas que perduraram ali. Finalmente, os portugueses orientaram o 

seu interesse para as navegações oceânicas, de que se tornaram grandes mestres, abrindo as 

rotas á globalização. Ainda hoje se reconhece a Portugal uma posição notável no Oceano 
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Atlântico pela extensão da sua Zona Económica Exclusiva (ZEE), resultante da estrutura 

arquipelágica do País.  

Entretanto as ligações marítimas do Mediterrâneo, sobretudo dos Fenícios garantiram um grande 

intercâmbio Leste – Oeste na Antiguidade, ficando Sines incluído nessas rotas. 

Localização na Península Ibérica 

Descendo para a escala da península Ibérica pode equacionar-se a existência do sistema de uma 

rede de áreas metropolitanas na Península, destacando-se 6 pólos periféricos e a capital de 

Espanha ao centro, enquanto Lisboa aparece no local mais a oeste, com o Cabo da Roca. 

Os 6 pólos periféricos incluiriam o conjunto do País Basco – Bilbao, Victoria e San Sebastian; 

Barcelona e a sua constelação urbana; Valência, englobando Alicante; já no extremo sul a 

Andaluzia, com Sevilha, Córdoba, Granada e Málaga; no oeste Lisboa, alicerçada no grande e 

famoso estuário do Tejo; e por fim a constelação urbana do Noroeste de Portugal, o extraordinário 

hexágono que inclui Porto, Braga, Guimarães, Barcelos, o duo Vila do Conde/Póvoa do Varzim e 

outro duo Penafiel/Paredes. No centro do hexágono está Vila Nova de Famalicão e o conjunto 

urbano disperso do médio Ave que engloba Guimarães, Santo Tirso, Famalicão (o “GTF”). 

É bom notar que as duas últimas áreas metropolitanas referidas, ambas em Portugal, são 

relativamente próximas entre si e apresentam simultaneamente grandes complementaridades e 

grandes facilidades e intensidade de intercomunicação. De certo modo tendem para se 

transformar numa Área Metropolitana Binária, o que é reforçado pela correnteza de cidades ou 

conjuntos de cidades médias importantes – Santa Maria da Feira/São João da Madeira, 

Aveiro/Estarreja, Coimbra/Figueira da Foz, Pombal, Leiria/Marinha Grande/Fátima, 

Santarém/Tomar/Abrantes. Esta situação mostra-se nos mapas juntos (Figura 3 e Figura 4). 
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Figura 3 – Posição na Península Ibérica e organização territorial no país 

Rede Urbana Nacional esquemática  

Partindo do PNPOT, ajustado aos conceitos acima expostos, pode chegar-se à solução 

esquematizada de “Fusa”, onde as duas AM serão agrupadas e planeadas para formar uma AM 

Binária ocupando grande parte do litoral oeste do país no Continente, porém assumindo a génese 

e configuração bem diferenciadas dos dois pólos. 

Figura 4 – Constelação Urbana do Noroeste e a Área Metropolitana Binária

O Continente, por sua vez, pode constituir-se em duas Regiões–Plano, o Norte e o Sul. Lisboa, 

como capital, coordena estas duas Regiões–Plano mais as duas Regiões Autónomas insulares. 

AVE 

CÁVADO 

DOURO 
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Na Região Norte teremos: 

• Área Metropolitana Noroeste, como grande pólo económico, impulsionador de 

desenvolvimento. 

• As Cidades do Corredor Litoral da AM Binária. 

• O ponto de encontro e de coordenação intermunicipal em Viseu. 

• Outras sub-regiões, como Trás-os-Montes e Douro, Alto Minho, Beira Alta e Beira Baixa. 

O todo delimitado pela Região Sul, pelo Oceano e por Espanha. 

Figura 5 – Regiões-Plano 

Na Região–Plano Sul teremos: 

• Área Metropolitana de Lisboa, como grande pólo económico, impulsionador de 

desenvolvimento. 

• A faixa litoral com Santarém, o Oeste e o Ribatejo. 

• O ponto de encontro e coordenação intermunicipal em Évora. 

• Outras sub-regiões, como o Algarve o Baixo Alentejo e o Alto Alentejo. 

C

S
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Sines fica simultaneamente no Alentejo Litoral, no Baixo Alentejo e no prolongamento da AM 

Lisboa, completando a sua infra-estrutura portuária. 

O paralelo da aglomeração de Sines/Santiago/Santo André engloba Beja, com o seu aeroporto 

internacional, e dirige-se para leste, para o Alentejo profundo e para Espanha. 

Figura 6 – Constelação Urbana Sines/Santiago/Stº André

O todo delimitado pela Região Norte, pelo Oceano Atlântico e por Espanha. 
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Localização do PU no Concelho de Sines 

O Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), adiante designado por PU 

da ZILS, é claramente um projecto de interesse nacional e tem uma área nuclear de 4 157ha. 

Localiza-se a Nascente da ER 261-5, é limitado a Sul pela Ribeira da Junqueira, a Poente por 

algumas áreas rurais e a Norte por áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN), 

terminando na Lagoa da Sancha (Figura 7). A área de intervenção do Plano é parcialmente 

abrangida por áreas de Rede Natura – o Sítio classificado como Costa Sudoeste (segundo o DL 

140/99, de 24 de Abril, com a nova redacção dada pelo DL 49/2005 de 24 de Fevereiro). 

Figura 7 - Localização e Limite do PU da ZILS, Fonte: Carta Militar nº 515A_3, 516A_3 e 526_3 
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A maior parte dos terrenos, cerca de 2 400ha, é propriedade do Instituto de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), estando sob gestão da aicep Global Parques – 

Gestão de Áreas Empresariais e Serviços SA (aGP). 

A área estipulada do plano corresponde a grande parte da área já prevista no PDM de Sines em 

vigor para localização de indústrias e onde se localizam actualmente várias indústrias formando 

como que um arco a nascente do aglomerado habitacional de Sines, situado junto ao Porto e à 

linha de costa. Também se inclui na área de intervenção o eixo que corresponde ao traçado do 

gasoduto e a área onde se localiza o ramal (raquete) de inversão de marcha da linha de caminho 

de ferro. 

Trata-se de uma zona com declives pouco acentuados, entre as cotas 20 e 50, constituído por 

solos maioritariamente arenosos e algumas zonas florestais, além das indústrias, já referidas, dos 

ramos da petroquímica, refinação de petróleo e produção de energia eléctrica. 

2.1.2. Enquadramento Territorial 

Assumindo a vocação de Sines tal como fica exposta no capítulo 1º e a dimensão de facto do pólo 

tridimensional Sines – Santiago do Cacém – Santo André, o “Trevo”, com a potencialidade que 

desta nova dimensão lhe advém, há que repensar a configuração da rede urbana do Alentejo 

como sub-espaço contíguo à AM Lisboa e ao Algarve e desenvolvendo-se entre o Oceano e a 

Espanha.  

Pela força demográfica e económica dos diferentes Centros Urbanos, pelas suas posições 

relativas e pelas potencialidades que exibem poderá antever-se um quadro esquemático com Beja 

(Baixo Alentejo) e Évora (Região Sul do País) como pontos de encontro e de intercâmbio intenso 

da rede urbana regional, Sines – Santiago – Stº André como grande centro económico e 

funcionalmente ligado ao eixo Sines/ Santiago – Beja e Espanha, fundamental para a estrutura 

territorial do Alentejo e, obviamente, ligado também à própria Área Metropolitana de Lisboa e ao 

eixo litoral norte-sul do país. 
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Figura 8 - Posição de Sines na Região Sul do  País 

No âmbito da revisão, em curso, do Plano Director, para efeito de orientação territorial do 

desenvolvimento do Concelho de Sines, e sem prejuízo das ligações e dos condicionamentos 

exógenos com outros concelhos e com outros níveis administrativos do planeamento do território, 

serão coordenados no PDM três sectores distintos: 

• Sector I – O espaço urbano/portuário/industrial que está vocacionado para conter: a 

Área Central do Concelho e o espaço predominantemente residencial e terciário, a articular 

com os centros urbanos de Santiago do Cacém e Santo André; a Área Portuária e seus 

complementos dispondo de cais de águas profundas e de apoio terrestre logístico e 

demais infraestruturas integrando ainda as actividades de pesca e de recreio; a Área 

Industrial capaz de alojar indústrias básicas e desenvolver, em paralelo, espaços de 

equilíbrio e actividades complementares. 

• Sector II – O espaço sul, onde Porto Covo e outros centros de povoamento irão explorar 

as actividades turísticas, de recreio, culturais e de ligação aos recursos primários 

(floresta/montado, agropecuária, oleaginosas, cinegética/equitação; …), com protecção 

dos ecossistemas dunares e de montado ecologicamente valiosos. 

• Sector III – Espaços a norte de ligação ao concelho vizinho e de protecção das áreas 

lagunares e dos ecossistemas complexos existentes, com abundância de aves 

permanentes e migratórias, dispondo de áreas urbanas pontuais de apoio local mas de 

pequena dimensão, assim como servindo de espaço de reserva a longo prazo para 

instalações de tratamento. 
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O Sector I, dada a sua função especialíssima de Reserva Económica Estratégica Nacional, 

deveria corresponder, quanto possível, a um espaço na posse do Estado, como aliás se previu 

desde a opção de criar este dispositivo económico a operar através do Decreto-Lei 576/70, para a 

expropriação extensiva do território. A partir dessa posse deve o Estado proceder a concessões e 

a vender em direito de superfície. A Câmara Municipal de Sines poderá oportunamente definir a 

delimitação das UOPG e deverá manter a sua competência de gestão do PDM e de licenciamento 

das construções e sua fiscalização. 

O Sector II, dada a sua importância ecológica e os compromissos internacionais assumidos pelo 

país, deverá submeter-se a uma solução do tipo perequativo, de forma a tratar os actuais donos 

dos terrenos com equidade. Propõe-se uma norma de áreas de cedência com os valores de 95% 

nas áreas de duna e montado assinaladas na planta de zonamento e de 90% na parte restante, 

aplicando-se o índice de utilização de terrenos 0,25 nas restantes áreas remanescentes, 

aproveitáveis para fins Urbanos e Turísticos, a redistribuir através de planos de conjunto das 

UOPG e de U.E., a programar em fases de execução controlada e com a participação da 

população e o envolvimento dos parceiros sociais. Nas áreas de cedência serão previstos 

espaços de concessão e de gestão especial destinados a fins concretos, desde agricultura, 

floresta, agropecuária, cinegética, etc., até espaços de protecção e santuários de flora e fauna 

selvagem. Estudos esquemáticos das UOPG definidas na Planta de Estrutura deverão preceder 

os planos de pormenor de cada U.E. Os estudos esquemáticos deverão localizar a grande 

estrutura, os equipamentos e os índices a respeitar e outras condições especiais. 

O Sector III poderá ser gerido através de planos a delimitar e concretizar posteriormente, pela 

definição de estratégias de desenvolvimento a partir da lógica do Trevo como conjunto complexo, 

e em que a Sced média deverá ser de 75%, de forma a permitir a constituição de espaços de 

protecção de ecossistemas valiosos, lagunares e complementares. Também lhe caberá incluir as 

alamedas de ligação de Sines com Santiago do Cacém e com Santo André, podendo em relação 

a Santo André destinar alguns espaços para componentes de ligação e apoio de serviços às duas 

Cidades de Sines e Santiago do Cacém. 

Os espaços orgânicos definidos na Planta de Zonamento (peças desenhadas) e na Planta de 

Estrutura (relatório da proposta de plano) deverão definir o programa e índices a aplicar em cada 

UOPG, com base em tabela de referência, devidamente ajustada na data em que o seu plano 

esquemático for realizado 
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2.2. Apontamento Histórico 

As origens do empreendimento de Sines e da sua zona industrial assentam numa decisão política 

dos anos 60 que escolheu essa área para aí instalar e criar um porto de águas profundas e uma 

área industrial adjacente com cerca de 2.000 ha, criando um Complexo Integrado de Indústrias de 

Base, um projecto estruturante e de interesse –chave  nacional. 

Do Relatório do Master Plan elaborado pela FBO/DHV para a Zona Industrial e Logística de Sines 

recolheram-se os dados mais significativos que enquadram a sua evolução histórica e 

acontecimentos determinantes. 

Este Complexo de Indústrias (segundo um Relatório de Localização do STPC elaborado em Abril 

de 1971 pelo grupo de Trabalho criado para esse fim) tinha como base a refinação de petróleos e 

o aproveitamento das pirites de Aljustrel, propondo uma estrutura empresarial nos moldes 

seguintes: 

o Um terminal petroleiro que recebesse navios com pelo menos 300.000 dwt de capacidade; 

o Uma refinaria de petróleo para tratar cerca de 6 milhões de toneladas/ano de ramas que se 

poderiam ampliar até 10 milhões; 

o Uma petroquímica de olefinas com uma capacidade de produção de etileno pelo menos de 

200.000 t/ano; 

o Um conjunto de indústrias químicas para aproveitar as pirites, fabricar adubos, cloro e 

soda; 

o O Complexo iniciou-se com a construção do Terminal Petroleiro e a Refinaria e com, a 1ª 

Fase da Petroquímica; 

o O projecto que se ligava directamente às pirites alentejanas e iria implicar a criação de um 

Complexo químico-metalúrgico para valorização do cobre e enxofre não foi efectuado e os 

concentrados de cobre das minas de Neves Corvo são, actualmente, exportados através 

do porto de Setúbal, não do porto de Sines. 

o Tinha sido delineado logo nos anos 70 para o Complexo que, além das indústrias já 

referidas, se instalassem mais Indústrias de base petroquímica e uma Central Térmica de 

300/400 MW. Estes projectos foram efectuados até aos anos 80; 

o A partir da década de 80, Sines tem estado expectante já que as condições sobre este tipo 

de empreendimentos e indústrias se alteraram profundamente a nível nacional e 

internacional, chamando a um maior envolvimento da iniciativa privada.  

o Nesse sentido foi extinto, no começo dos anos 90, o Gabinete da Área de Sines (GAS), 

órgão governamental criado inicialmente para implementar o próprio empreendimento de 
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Sines, e a gestão das várias infra-estruturas do Complexo foi atribuída a várias entidades. 

Foi elaborado o Plano Estratégico para a Área Industrial de Sines que continha um Master 

Plan para ordenar as indústrias dessa área e foi criada a empresa PGS – Promoção e 

Gestão de áreas Industriais, SA para gerir a Área industrial e implementar o plano. Foram 

sendo infra-estruturados alguns lotes e foi-se tentando criar condições para atrair 

investidores a Sines publicitando o que tem para oferecer e respectivas vantagens. 

A evolução da indústria na Europa reduziu a importância das Indústrias de Base em oposição às 

Indústrias de Serviços de Valor Acrescentado, ou seja, passou-se a valorizar mais as indústrias 

ligeiras e a procurar as vantagens das economias de aglomeração. Os grandes empreendimentos 

que se esperavam para Sines: Metalurgia do Cobre e Complexo Adubeiro e Indústrias a jusante 

da Petroquímica já aí não se instalaram, no seguimento das novas orientações. 

Como houve grandes investimentos a nível dos transportes, a influência dos factores de 

localização foi decisiva na instalação de zonas industriais desconcentradas próximo das Áreas 

Metropolitanas, assim como na tentativa de recuperação da crise industrial que após os anos 80 

se concentrou mais em Setúbal e no Vale do Ave. Isto pode significar que num futuro próximo se 

procurem áreas mais bem equipadas e desconcentradas como a de Sines. 

Também é importante ter presente que além de se ter que oferecer espaços infraestruturados, e 

tendo em conta as necessidades das PME’s (pequenas e médias empresas), é preciso oferecer 

infra-estruturas “imateriais” como: telecomunicações, imagem, informação e formação, logística, 

inúmeros serviços de apoio próximos à Área Industrial e Logística mais num conceito de Área de 

Negócios onde co-existem empresas industriais, outras actividades e serviços (empresas 

transportadoras, distribuidoras, etc.). 

Para garantir que Sines possa ter um papel de destaque como zona industrial da Península 

Ibérica há que garantir e melhorar a rede rodoviária fundamental, a rede ferroviária e as ligações à 

fronteira. 

Como já referido, houve vários acontecimentos internacionais que interferiram com as actividades 

e a evolução das indústrias na área de Sines, ao contrário do que tinha sido idealizado nos 

projectos e intenções do GAS (Gabinete da Área de Sines).  

Em 1973, assiste-se ao 1º choque petrolífero quando os países da OPEP quadruplicam o preço 

do petróleo e reduzem significativamente a sua extracção. A juntar à recessão económica 
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consequente e à desaceleração nas inovações tecnológicas junta-se a dificuldade em ter acesso 

às matérias-primas que vinham dos antigos territórios portugueses em África (resultado das 

alterações políticas, económicas e sociais que Portugal registou a partir de 1974), que em 

conjunto foram factores de agravamento das condições idealizadas para o desenvolvimento de 

Sines. 

A alteração da maior parte das condições inicialmente previstas tiveram consequências 

significativas nos avultados investimentos aplicados na área de Sines, ou seja, algumas das 

empresas já instaladas estavam já em tal fase de desenvolvimento que acabaram por concretizar 

os seus projectos, como a Petrogal e a antiga C.N.P – Companhia Nacional Petroquímica, actual 

REPSOL, empresas que existem na actual Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), mas 

muitas outras recuaram e desistiram, abandonando as suas intenções de se instalarem no 

complexo industrial de Sines. 

No entanto, não foram só os acontecimentos políticos e económicos que dificultaram e 

perturbaram os trabalhos do GAS e do respectivo complexo industrial, os fenómenos naturais de 

1978 implicaram uma profunda degradação do porto de abrigo que era a obra básica e fulcral para 

a viabilidade do porto e dos projectos que dele dependiam.  

A procura por parte de investidores nacionais e internacionais era praticamente nula e as 

empresas existentes viviam em grande instabilidade e assim o GAS passou a dedicar-se a 

actividades muito distantes das inicialmente previstas, como por exemplo: construção civil, 

agricultura experimental e uma coudelaria. Em 1986, determinou-se acabar o GAS, por 

Resolução do Conselho de Ministros de 06.02.1986 (D.R. n.º 32 – II Série), tendo sido 

formalmente extinto em 1988. 

Após a extinção do GAS surge um vazio na gestão, ordenamento e planeamento das áreas que 

tinham sido expropriadas para aí se poderem instalar todas as unidades industriais. Quando, pelo 

Decreto-Lei nº 6/90, foram transmitidos para o IAPMEI (actual Instituto de Apoio às Pequenas 

e Médias Empresas e à Inovação), as áreas industriais que pertenciam ao Gabinete da Área de 

Sines, foi criada a PGS – Promoção e Gestão de Áreas Industriais e Serviços S.A., para 

continuar a gerir estas áreas. 

No final dos anos 80 estavam ocupados cerca de 600 ha (ou seja 15% da área total) com 

indústrias fundamentais para o País, como a Central Termoeléctrica a carvão, a Refinaria da 
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Petrogal e a Petroquímica da Repsol. Nesta plataforma industrial existe também uma ETAR para 

efluentes industriais e o único aterro sanitário preparado para receber resíduos industriais do País. 

Nos anos 90, os investimentos são mais moderados, sendo necessário aproveitar e potenciar as 

infra-estruturas construídas pelo GAS. A gestão das várias componentes de infra-estruturas do 

Complexo baseou-se no Plano Estratégico para a Área Industrial de Sines, que cabia à PGS

implementar e nesse sentido procedeu-se à infra-estruturação de alguns lotes, caso do 

“loteamento E” (actual Zona 1A+1B, onde se localiza a Ibera e onde estão em fase de construção, 

a Enerfuel e BET) e realizou-se a recuperação parcial do edifício da ex-CNP onde se instalaram 

os serviços da PGS e um Centro de Negócios. 
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2.3. Caracterização Climática, Geológica e Geomorfológica 

2.3.1. Caracterização Climática 

A exposição solar na área do plano é predominantemente virada a sul e poente, no entanto 

verifica-se uma distribuição equilibrada em todos os quadrantes. 

2.3.2. Caracterização Geológica 

Introdução 

O concelho de Sines caracteriza-se por ser uma zona de serra com elevado número de bacias 

hidrográficas implicando linhas de água de pequena dimensão. 

A elevação de Monte Chãos (junto a Sines) de pequena altitude com relevo residual maciço 

eruptivo deu origem ao promontório de Sines. 

A costa, a norte de Sines, é baixa e arenosa, estendendo-se até Tróia. No interior da praia estão 

localizadas formações dunares (em especial a norte da foz da Ribeira de Moinhos e a Sul da 

Ribeira da Junqueira. 

O promontório de Sines possui uma escarpa elevada e acentuada em relação ao mar, 

prolongando-se para sul e descendo até à Foz da Ribeira da Junqueira, seguindo-se praias e 

dunas. Recomeça a falésia a sul da Praia do Burrinho até perto da Ilha do Pessegueiro, onde volta 

a paisagem de praias.  

Por vezes a falésia encontra-se recuada, formando-se pequenas praias (Praia de Porto Covinho). 

Enquadramento Geológico 

A orla ocidental Alentejana apresenta-se, em geral, como uma faixa litoral aplanada, coberta por 

depósitos detríticos (arenosos), descendo para o mar com limite a oriente por um rebordo que 

corresponde à linha de maiores alturas duma plataforma elevada em terrenos paleozóicos (e 

mesozóicos no extremo norte) que inclina para o interior. A separação entre a faixa litoral e o 

relevo interior é constituída por uma escarpa que vai da Serra de Grândola (a norte) passando 

pela Serra do Cercal, até junto a Odemira (a sul). 
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O litoral do Concelho de Sines possui uma faixa litoral aplanada e vertente ocidental do rebordo 

que a limita. A sul de Sines, o contorno leste do concelho de Sines corresponde à linha de 

maiores altitudes. Os limites Setentrional e Meridional desenvolveram-se perpendicularmente à 

linha de costa que muda de orientação depois do Cabo de Sines. O maciço eruptivo de Monte 

Chãos prolonga-se para poente formando o Cabo de Sines que dá uma configuração morfológica 

fundamental ao concelho de Sines. 

Caracterização Geológica 

Na orla oriental, os fundos dos vales são marcados pelas ribeiras a sul de Sines e as falésias da 

mesma área, onde afloram formações paleozóicas, do Carbónico Marinho ou do Complexo 

vulcano-silicioso do Cercal. 

O maciço eruptivo de Sines, mesozóico, e a orla termometamórfica que o acompanha, tem 

afloramentos que se estendem de ocidente para oriente, desde o Cabo de Sines até ao limite do 

concelho, dominados pelo Maciço de Monte Chãos. 

A plataforma cenozóica constitui a planície litoral coberta por formações detríticas, 

maioritariamente flúvio-marinhas e eólicas, depositadas desde o Miocénico até à actualidade. 

2.3.3. Geomorfologia (modelado de região) 

O concelho caracteriza-se geomorfologicamente por possuir uma planície litoral, um relevo 

residual do maciço ígneo de Sines e ainda uma escarpa a oriente. 

• Declives  

Orla costeira: A faixa arenosa de praia e dunas, de 0 a 25m de cota com pendores 

variados até 2,5 a 10%. 

Planície: de 25 a 100 ou 130m da costa. 

a) Limite norte do concelho até à área da ribeira de Morgavel, declives entre 0,5 e 

1,5%, até à cota 130m. 

b) Ribeira de Morgavel até ao limite sul do concelho, declives entre 1,5 e 2,5%, até à 

cota de 100m. 
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A faixa de transição da planície para a escarpa, onde os declives se acentuam, mas só 

localmente excedem os 5%, chegando a atingir 10 ou 15%, esta orla é mais larga a norte 

da ribeira de Morgável do que a sul. 

Maciço intrusivo de Sines 

a) Vertente norte (de noroeste a nordeste), desde a cota 40 até 80 m, pendores entre 5 a 

10%. 

b) Vertente sul (de sudoeste a sueste), entre 0 a 20m e – 80m, com declives mais 

acentuados, até aos 15 ou 20%. 

c) Plataforma superior, ligeiramente encurvada, elíptica, de eixo NE-SW, acima da cota – 

80m, com declives dos 3 a 4%, sendo maiores do lado oriental. 

Faixa da escarpa oriental: 

a) Zona norte da ribeira da Junqueira, onde os declives globais superiores a 5% só são 

constantes acima da cota 130m. 

b) Zona sul dessa ribeira, com a escarpa mais abrupta, logo acima das cotas 80 ou 100m, 

com pendores globais em geral acima dos 5% e, em zonas localizadas, muito 

frequentemente superiores (50% ou mais). 

Na área do Plano de Urbanização verificam-se declives dominantes na classe dos 0 e 3% de 

inclinação. 
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Figura 9 – Carta de Declives 
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Figura 10 – Carta de Exposições Solares 

• Maciço de Sines (Rochas Ígneas) 

Os limites do conjunto gabro-diorito aproxima-se da povoação de Sines na área da Quinta 

do Campino – Quinta dos Passarinhos, e ainda na área imediatamente a norte da Ponta da 

Silveira, onde existe uma pedreira recente com cerca de 1Km2 de área. 
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A estrutura está implantada entre calcários do Jurássico superior e turbiditos do carbónico 

marinho, os quais contactam com anel gabro-diorítico, que envolve sienitos quartezíferos e 

granitos muito raros, cortados por brechas vulcânicas. Estas são formadas por cimento 

microbrechóide que envolve elementos de dimensões variadas e de grande diversidade 

petrográfica, tais como: propilitos, andesitos, traquitos, microgranitos, microdioritos, 

sienitos, etc. (Canilho 1972). 

Figura 11 – Mapa Geológico da zona Norte do Concelho de Sines 
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O conjunto do maciço bem como as rochas encaixantes, desde a pedra do Homem até à 

Praia de São Torpes são interceptados por rede densa de filões, tanto ácidos como 

básicos, que se dispõem em todas as direcções, sendo predominantes as direcções N-S e 

W-E. Foram assinaladas as seguintes rochas filonianas: andesitos, traquitos, granitos, 

sienitos, microgranitos, espílitos, queratófitros, basaltos limburgíticos, quersaníticos, 

espessartitos, piroxenitos, etc. 

O paralelismo verificado entre as rochas intrusivas e as rochas extrusivas do complexo de 

Sines levou M.H. Canilho (1972) a concluir que estas rochas têm origem em câmara 

comum. 

A parte emersa do Maciço Eruptivo de Sines tem cerca de 5x2,3Km, com alongamento 

aproximadamente E-W, mas a maior parte da porção ocidental está coberta por dunas do 

Holocénico. No entanto, perfis de reflexão sísmica e amostragem de rochas da plataforma 

continental a ocidente do cabo de Sines mostram o prolongamento do maciço para ocidente 

(Monteiro, 1984), permitindo deduzir uma forma do maciço, como que uma banana achatada, 

ligeiramente convexa para sudoeste, com um total de 12X3,5Km, estando o eixo maior orientado 

WNW-ESSE. (Figura 11). 

2.3.4. Tectónica Meso-Cenozóica 

Quatro estruturas fundamentais dominaram a evolução morfo-estrutural da Bacia de Santiago do 

Cacém (incluindo o Concelho de Sines), controlando eficazmente a subsidência e a 

sedimentação. 

Estas estruturas são: Falha de Santo André, Falha de Santa Cruz, Falha de Grândola e 

posteriormente o alinhamento estrutural, Portimão, Monchique-Sines- Sesimbra-Sintra. 

Contínuos abatimentos do bordo oeste do bloco controlado pela falha de Santo André permitiram 

a sedimentação de mais de mil metros para oeste daquela falha de crescimento, que levou o soco 

a abater da cota de 220m à cota 1140m. 



Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines 

 

 

Relatório de Análise  - Setembro 2008 32 

Figura 12 - Tectónica do Concelho de Sines 

Durante o Cretácico terminal assiste-se a nova fase distensiva, em que se dá a intrusão do maciço 

subvulcânico gabróico de Sines, com todas as apófises filonianas a ele associadas, que acabam 

por cortar a série mesozóica. O levantamento da bacia dá-se durante diversas fases alpinas.  

2.3.5. Origens da água 

As fronteiras que incluem as bacias hidrográficas (águas subterrâneas e superficiais) coincidem 

com: Bacia da Ribeira da Carvalheira ao Norte, linha de cumeada da Serra de Grândola a leste, e 

Bacia da Ribeira de Morgavel a Sul. 
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• Recursos Hídricos Subterrâneos 

- Formações de cobertura, com especial referência a aluviões dos baixos vales e ao 

Complexo Filo-plistocénico, de grande extensão em área, em toda a faixa aplanada 

ocidental do território municipal, com espessuras variáveis, relativamente importantes a 

norte mas reduzidas a sul → captações superficiais por poços. 

- Formações mesozóicas, em particular Jurássicas, existentes a norte do maciço de Sines, 

quase subjacentes á cobertura detrítica. Estas formações têm especial interesse 

hidrológico, mas a sua complexa estrutura tectónica e a sua carsificação importante, pouco 

conhecidas, conduzem a incertezas nos furos de captação. 

- Formações do maciço ígneo de Sines, devido à sua natureza não favorece a acumulação 

de águas subterrâneas, apesar de se conhecer a Fonte de Santa Luzia que está associada 

à grande falha E-W que corta o complexo eruptivo. 

- Formações do Carbónico, englobando o Complexo Vulcano-sedimentar, formando o 

substrato a sul do maciço de Sines, com baixa capacidade de acumulação de águas 

subterrâneas (xistos argilosos). 

Os poços e nascentes existentes fornecem um caudal de estiagem aproximado de 15.000m3/dia. 

• Recursos Hídricos Superficiais 

Encontram-se em solos tipo arenito com capacidade de infiltração moderada a elevada, 

mesmo quando molhados, dando origem a um escoamento médio ou baixo. 

Cursos de água Área da bacia hidrográfica (Km2) 

Ribeira da Cascalheira 18,4 

Ribeira do Monte do Barranco 15,3 

Ribeira do Fornedo 5,1 

Ribeira do Azelhal 20,5 

Junto ao marco Maria da Moita 12,3 

Ribeira dos Moinhos 5,3 

Ribeira da Junqueira 24,1 

Ribeira de Morgavel 26,3 

Quadro 1 - Cursos de água mais importantes e relevantes. Fonte: GAS 1973 
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As cinco primeiras ribeiras pertencem à Bacia Hidrográfica da Lagoa de Santo André, as outras 

três são independentes. 

Exteriormente ao limite norte encontra-se a Ribeira da Sancha. 

No que se refere à área abrangida pelo Plano de Urbanização verifica-se que do ponto de vista 

hidrológico é pouco marcada, característica que permite condições de elevada permeabilidade. 

Para além da Ribeira dos Moinhos, principal linha de água da área e que morfologicamente 

separa a área de intervenção, as restantes bacias hidrográficas são pequenas tanto em extensão 

como em caudal. Junto à Central Termoeléctrica situa-se a segunda linha mais importante, no que 

respeita a caudais. 

Imediatamente a sul (ver Figura 11) da Ribeira de Moinhos (a proteger pelo seu interesse 

ecológico) há dois pequenos vales (perto do areeiro da Cova do Lago) que poderiam ser ligados 

(por escavação dos materiais sedimentares que os separam) para formar uma grande lagoa com 

fins turísticos. Têm essencialmente a seguinte constituição litológica: 

Ad – Areias de dunas 

PQ – Cascalheiras e areias de planaltos 

Q3 – Cascalheiras e areias de antigas praias e terraços 

PQ – Trata-se de depósitos marinhos continentais, sem fósseis na área cartografada, com 

distribuição N-S entre litoral e o Paleozóico. A largura dos afloramentos diminui de 

Norte para Sul. 

Junto ao mar está o litoral coberto por areias e dunas e por depósitos de antigas praias 

quaternárias. 

Os depósitos são constituídos, em regra, por areias alaranjadas com pequenos seixos de quartzo, 

lascas de xisto e fragmentos de arenitos avermelhados do Triásico. 

Num areeiro, cerca de 1Km a norte de Fornos da Silha, existem areias grosseiras acastanhadas 

ricas de clastos bem rolados de quartzo. 

Ad – Areias de dunas. Encontram-se bem representadas no Cabo de Sines. Para sul, constituem 

um alinhamento de pequenas manchas dispersas até à praia de São Torpes. Estendem-se para 

sul da Ribeira da Junqueira até ao limite sul da carta. 
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Q3 – Cascalheiras e areias de antigas praias e terraços. Nível das praias e de terraços 30-40m. 

Encontram-se bem representadas desde o extremo norte da carta, constituindo uma banda 

descontínua, paralela ao litoral. Em alguns locais estão cobertos por areias dunares. Os depósitos 

são constituídos por areias grosseiras com pequenos seixos. Junto da Ribeira de Morgavel 

existem pisólitos ferro-manganesíferos associados às cascalheiras. 

Areias – A região é rica em areias de dunas e areias plio-quaternárias siliciosas com espessuras 

apreciáveis (100m), utilizados nas indústrias de construção civil e obras públicas. (ver Figura 11). 

Cascalheiras – Existem bons afloramentos de cascalheiras quartzosas, dispersas em toda a 

região. Utilizadas como material de enchimento na construção rodoviária. (ver Figura 11). 
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2.4. Património Arqueológico 

O presente relatório debruça-se sobre o património arqueológico da área de enquadramento do 

PUZILS, tendo por base a Carta Arqueológica do Concelho de Sines, da responsabilidade da Dr.ª 

Antónia Soares, e um relatório posterior da autoria do Arq.º Ricardo Pereira. Apesar de, até à 

data, não se ter em registado importantes vestígios arqueológicos na área de intervenção do 

PUZILS, existem, na sua envolvente próxima, áreas de reconhecido interesse, nomeadamente em 

Monte Chãos e na Ribeira da Junqueira. O património arqueológico em causa não é objecto de 

servidões ou restrições de utilidade pública, contudo a sua consideração a priori prende-se com a 

necessidade de acautelar a remoção de solo nas áreas com potencial interesse arqueológico. 

Na Carta arqueológica do Concelho de Sines assinalam-se 34 pontos de interesse arqueológico. 

Listam-se de seguida os 13 pontos situados na envolvente do PUZILS, de acordo com a 

numeração da Carta Arqueológica do Concelho de Sines: 

5. Courela dos Chãos - Não apresenta vestígios visíveis; 

 Provável villa, com restos de um balneário dos séculos I-V d.C.; 

Escavações do Grupo de Trabalho de Arqueologia (GTA) do Gabinete da Área de Sines 

(GAS), sob a direcção de Manuel Farinha dos Santos;

Carta Militar Portuguesa 516: X=137.7; Y=110.7; 

Coelho – Soares, 1987 

6. Feiteira – Não apresenta vestígios visíveis 

Necrópole de incineração da época romana; 

Observações de superfície (GTA do GAS); 

Carta Militar Portuguesa 516: X=137.9; Y=110.8; 
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Figura 13 - Localização dos Sítios Arqueológicos 

7. Monte Novo I - Não apresenta vestígios visíveis 

Área elevada e argilosa da encosta sul dos Chãos. Recinto megalítico atribuível ao 

Neolítico, em parte sobreposto por povoado do Calcolítico pleno; 

Escavações do GTA do GAS (direcção de Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares); 

Carta Militar Portuguesa 526: X=138.2; Y=109.5; 

Silva e Soares, 1976-77, 1981 e 1984; 

8. Monte Novo II - Não apresenta vestígios visíveis; 
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Encosta Sul dos Chãos. Materiais dispersos da época romana encontrados, aquando de 

trabalhos agrícolas, nas proximidades das casas do monte; 

Carta Militar Portuguesa 526: X=138.0; Y=109.4. 

9. Quitéria - Apresenta-se devidamente tratada e vedada, com painel informativo 

detalhado, mas com algumas dificuldades de acesso; 

Área plana e arenosa da encosta do Sul dos Chãos. Necrópole de Cistas e povoado do 

Bronze médio; 

Escavações do GTA do GAS, sob a direcção de Manuel Farinha dos Santos e Carlos 

Tavares da Silva; 

Carta Militar Portuguesa 526: X=138.2; Y=109.5; 

Silva e Soares, 1981 e 1984. 

10. Vale Pincel I - Não apresenta vestígios visíveis; 

Extensa área plana (mais de 10 ha) e arenosa do sopé da encosta sudoeste dos Chãos. 

Habitat do Neolítico antigo, conservando inúmeras estruturas, sobretudo de combustão, 

organizadas em núcleos dispersos; 

Escavações Arqueológicas do GTA do GAS e do MAEDS (direcção de Carlos Tavares da 

Silva e Joaquina Soares); 

Carta Militar Portuguesa 526: X=137.5; Y=108.7; 

Silva e Soares, 1981. 

11. Vale Pincel II - Não apresenta vestígios visíveis 

Extensa área plana e arenosa do sopé da encosta sul dos Chãos, ocupada durante o 

Neolítico final. Confina a Oeste com VALE PINCEL I;

Escavações do GTA do GAS (direcção de Carlos Tavares da Silva); 

Carta Militar Portuguesa 526: X=137.8; Y=108.8; 

Silva e Soares, 1976-77 e 1981. 

12. Palmeirinha - Sítio arqueológico devidamente limpo, musealizado, vedado e 

complementado com painel informativo. Fácil acesso automóvel; 

Área plana e arenosa do sopé da encosta Sul dos Chãos. Nível de ocupação do Neolítico 

médio (com estruturas e Habitat bem conservadas) e nível da idade do Bronze (muito 

destruído); 

Escavações arqueológicas do GTA do GAS (direcção de Carlos Tavares da Silva); 

Carta Militar Portuguesa 526: X=139.1; Y=108.4. 
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13. Brejo Redondo I - Não apresenta vestígios visíveis; 

Área plana e arenosa do sopé da encosta Sul dos Chãos. Materiais líticos e cerâmicos, 

atribuíveis ao Neolítico, dispersos à superfície dos terrenos lavrados; 

Prospecção do MAEDS, da responsabilidade de Carlos Tavares da Silva; 

Carta Militar Portuguesa 526: X=139.0; Y=107.9. 

14. Brejo Redondo II - Não apresenta vestígios visíveis; 

Área plana e arenosa situada junto da arriba. Materiais cerâmicos atribuíveis ao Neolítico, 

recolhidos à superfície; 

Prospecção do MAEDS, da responsabilidade de Carlos Tavares da Silva e Joaquina 

Soares; 

Carta Militar Portuguesa 526: X=139.0; Y=107.9. 

15. Vale Marim I - Não apresenta vestígios visíveis; 

Área plana e arenosa situada junto da arriba. Nível de ocupação do Mesolítico de fácies 

Geométrica, conservando numerosas estruturas de Habitat; 

 Escavações arqueológicas do GTA do GAS e do MAEDS (direcção de Carlos 

Tavares da Silva e Joaquina Soares); 

 Carta Militar Portuguesa 526: X=139.0; Y=108.0; 

 Silva e Soares, 1981. 

16. Vale Marim II - Não apresenta vestígios visíveis; 

Extensa área plana e arenosa com materiais líticos dispersos à superfície dos terrenos 

lavrados, atribuíveis ao Mesolítico ou ao Neolítico; 

Prospecção do MAEDS, da responsabilidade de Carlos Tavares da Silva; 

Carta Militar Portuguesa 526: X=139.0; Y=108.3. 

17. Cerro do Banheiro – São Torpes - . Não apresenta vestígios visíveis, excepto a base 

do cruzeiro setecentista que assinala o local da descoberta da suposta sepultura do santo; 

Pequena elevação, totalmente arrasada, onde foram identificados vestígios de ocupação 

atribuíveis ao Neolítico; 

Escavações de J.G. da Cruz e Silva (1948); 

Carta Militar Portuguesa 526: X=141.0; Y=106.8; 

Silva , 1948. 
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18. Provença - Não apresenta vestígios visíveis; 

Área plana da margem da ribeira da Provença. Necrópole de cistas e habitat do Bronze 

médio do Sudoeste. 

Escavações arqueológicas do GTA do GAS, sob a direcção de M. Farinha dos Santos, C. 

Tavares da Silva e Joaquina Soares. 

Carta Militar Portuguesa 526: X=142.4; Y=107.2 

Santos, Soares e Silva, 1974 e 1975; Silva e Soares, 1981. 

Importa sublinhar que dos treze pontos demarcados apenas três apresentam vestígios à 

superfície, tendo sofrido algum tratamento que permite a sua visitação.  

Os números 5 e 6 localizam-se na encosta Norte de Monte Chãos, junto à Feiteira, enquanto os 

números 7 a 13 se situam na encosta Sul, entre o IC4 e a pedreira. Toda a zona dos Chãos se 

reveste de particular interesse arqueológico, apesar de não ter sido ainda intensamente 

prospectada. A presença de vestígios de várias épocas encontra justificações possíveis na 

situação orográfica privilegiada e nos ricos solos agrícolas que aí se encontram. Destes treze 

pontos apenas dois, Palmeirinha e Quitéria, estão devidamente assinalados e se encontram 

visitáveis, constituindo estações arqueológicas de facto. 

Os pontos 14 e 15 localizam-se na área prevista para a expansão do terminal de contentores da 

APS, e o ponto 16 situa-se na área prevista para a localização de actividades logísticas no Master 

Plan.  

Os pontos 17 e 18 localizam-se na foz da Ribeira da Junqueira e apenas o primeiro mostra alguns 

sinais à superfície. 

Não se conhece a metodologia empregue no levantamento dos sítios de interesse arqueológico 

nem o erro cartográfico associado à respectiva georeferenciação. Como tal, a localização dos 

sítios assinalados pela Carta Arqueológica do Concelho de Sines deverá ser entendida como 

meramente indicativa. 
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2.4.1. Breve caracterização dos sítios arqueológicos visitáveis 

Palmeirinha – Situada numa área plana e arenosa da encosta sul dos Chãos, apresenta dois 

níveis de ocupação: o mais antigo do Neolítico médio ( com estruturas de habitat bem 

conservadas e o mais recente da Idade do Bronze ( muito destruído pelos trabalhos agrícolas ).  A 

ocupação Neolítica, de curta duração, deixou estruturas de carácter habitacional, sobretudo 

lareiras do tipo “empedrado”, numerosos artefactos de pedra lascada, raros instrumentos de pedra 

polida e recipientes de cerâmica. Corresponde a um grupo humano que praticava a agricultura, a 

criação de gado, a caça e, dada a proximidade do mar, a exploração dos recursos marinhos. Os 

vestígios da ocupação da Idade do Bronze, 

constituídos essencialmente por cerâmica 

doméstica, integravam a camada superficial, muito 

afectada pelas lavouras recentes. Essa camada 

separava-se da Neolítica, Mais profunda, por 

camada de abandono. 

Quitéria – Necrópole da Idade do Bronze situada 

no sopé da encosta sul de Monte Chãos, 

composta por sepulturas de planta rectangular, do 

tipo cista, formadas na sua maioria por quatro 

esteios de xisto, cobertas por tampa monolítica, 

em cujo interior era colocado normalmente um 

objecto, quase sempre um vaso de cerâmica, 

integradas em recintos tumulares de planta 

rectangular. Os diversos recintos tumulares 

confinavam entre si, contribuindo para dar ao 

recinto sepulcral o aspecto de um favo. Esta 

organização tem sido interpretada como reflexo de 

uma sociedade que embora já fortemente 

hierarquizada, guardava ainda uma estrutura em grande parte assente nas relações de 

parentesco. 

Sondagens realizadas nas proximidades mostraram que a respectiva zona habitacional se situava 

a poucos metros das sepulturas, ocupando uma zona plana e aberta, sem condições naturais de 

defesa. Este povoado deveria ser constituído por cabanas de materiais perecíveis, no entanto 

apesar do pouco que sabemos sobre esta área, verifica-se uma significativa mudança em relação 

ao período anterior, o Calcolítico ou Idade do Cobre, pois os espaços residencial e funerário 
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coexistem lado a lado, assim desaparecendo a preocupação de separar o mundo dos mortos do 

mundo vivos.  

Praia de São Torpes – Junto à foz da ribeira da Junqueira, situa-se a base de um cruzeiro, em 

cantaria, que assinala o local onde foram encontradas as supostas relíquias de São Torpes, em 

1591. Por ordem do Arcebispo de Évora procederam-se a escavações no local, descritas 

minuciosamente em acta, tendo surgido vestígios de uma anta com diversas ossadas 

acompanhadas de peças de cerâmica e de um ídolo placa, cujo paradeiro hoje de desconhece, 

mas das quais nos chegaram diversas descrições e desenhos. Levadas para a igreja matriz, 

depois de reconhecidas oficialmente como relíquias do santo, foram depositadas na capela do 

Corpo Santo, enquanto que dois dos esteios de pedra foram colocados a ladear a porta do templo.   

Hoje no local apenas resta a base do cruzeiro com a inscrição: “O S. r S. Torpes / Este calvario 

mandou fazer e assentar o Capitão Alexandre de Campos Brº / anno de 1783”. 

Escavações efectuadas no local por J. G. da Cruz e Silva, revelaram um arqueossítio ocupando 

uma pequena elevação nas proximidades, junto da praia, que parece corresponder a um povoado, 

provavelmente do Neolítico Final, hoje desaparecido. 

Os três sítios arqueológicos acima descritos foram considerados locais de interesse a incluir no 

“Percurso Eco-Cultural do Litoral”, um projecto de itinerário cultural e paisagístico da CMS.  
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2.5. Caracterização Demográfica, Social dos Concelhos de Sines e 

Santiago do Cacém 

Sines é o concelho do Alentejo Litoral de menores dimensões, tem uma área de cerca de 203 km2

(Quadro 2), mas em termos de densidade populacional, é o que tem o valor mais elevado, com 

67 hab/km2, muito superior à densidade do Alentejo Litoral (19 hab/Km2) e também superior a 

Santiago do Cacém, que tem 29 hab/km2, no entanto uma densidade significativa, por ser um 

concelho muito extenso. 

 Área Pop(2001) Densidade

Km2 Hab hab/km2

ALENTEJO LITORAL 5.256 99.976 19 

Santiago do Cacém 1.060 31.105 29 

Sines 203 13.577 67 

Fonte: INE – Recenseamentos da População 2001 

Quadro 2– Área e Densidade Populacional de Sines e Santiago do Cacém, 2001 

2.5.1. Caracterização Demográfica 

A evolução da população residente no concelho de Sines e em Santiago do Cacém de 1950 a 

2001 (Quadro 3 e Gráfico 1), mercê da decisão política dos anos 60 de aí se instalar um 

importante centro industrial e portuário regista uma evolução demográfica diferente da maior parte 

dos concelhos do Alentejo e mesmo do país. 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE  

  1950 1960 
1950-

60 1970 
1960-

70 1981 
1970-

81 1991 
1981-

91 2001 
1991-

01 

Alentejo Litoral 131.417 129.672 -1% 99.851 -23% 103.141 3% 98.519 -4% 99.976 1% 

Santiago do Cacém 35.427 33.579 -5% 26.275 -22% 29.191 11% 31.475 8% 31.105 -1% 

Sines 9.490 8.866 -7% 7.550 -15% 12.075 60% 12.347 2% 13.577 10% 

Fonte: INE – Estatísticas Demográficas; Referência: VIII, IX, X, XI, XII e XIII Recenseamentos da População 

Quadro 3 – Evolução da População de Sines e Santiago do Cacém de 1950 a 2001 

A evolução da população residente é semelhante nos dois concelhos, com o mesmo tipo de 

comportamento, apesar de valores “base” diferentes, mercê do tamanho dos concelhos, e 

capacidade de atracção de população, tendo Santiago de Cacém mais do dobro da população de 

Sines apesar de ser mais do que cinco vezes maior. 
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Gráfico 1 - Evolução População Residente: Sines e Santiago do Cacém, 1950 a 2001

Em termos de variação percentual da População Residente (Quadro 3 e Gráfico 2) nestas 

diferentes épocas e nos dois concelhos, temos: 

1) Decréscimos na década de 50 e mais acentuado em Sines (de -7% e -5%); 

2) Decréscimos significativos na década de 60 e mais acentuado em Santiago do Cacém (-

15% e -22%); 

3) Grandes acréscimos na década de 70, em especial em Sines com 60% e Santiago do 

Cacém com 11% (reflexo das políticas de industrialização de Sines); 

4) Acréscimos na década de 80, com Santiago do Cacém a crescer mais (8%) que Sines 

(2%); 

5) Acréscimo populacional significativo, na década de 90, em Sines (10%) e ligeiro 

decréscimo em Santiago do Cacém (-1%); 

Variação da População Residente
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Gráfico 2 – Variação População Residente: Sines e Santiago do Cacém, 1950 a 2001 
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A população residente do último Censo de 2001 no concelho de Sines é de cerca de 13.600 

habitantes, aproximando-se bastante do previsto no Cenário A do PDM de 90. 

A estrutura etária da população residente e respectiva evolução de 1991 (Quadro 4, Quadro 5 e 

Gráfico 3) para 2001 nos vários concelhos do Alentejo litoral também regista comportamentos 

diferentes. Sines é o concelho mais “jovem”, em 1991 tinha 21% da sua população com menos de 

14 anos e Santiago do Cacém tinha 20%, enquanto o Alentejo Litoral tinha 18%, a população mais 

velha (mais de 65 anos), também em 1991, em Sines era só de 12%, em Santiago do Cacém era 

de 15%, enquanto no Alentejo Litoral era de 17%. 

1991 0-14 15-39 40-64 + 65 

ALENTEJO LITORAL 18.079 32.093 31.812 16.535 

Santiago do Cacém 6.205 10.716 9.842 4.712 

Sines 2.542 4.563 3.719 1.523 

Fonte: INE – Recenseamento Geral da População e Habitação 1991 e 2001 

Quadro 4 – Estrutura Etária População Residente Sines e Santiago do Cacém, 1991 

Gráfico 3 – Estrutura Etária da População Residente: Alentejo Litoral, 1950 a 2001 

2001 0-14 15-39 40-64 + 65 

ALENTEJO LITORAL 13.102 31.914 33.339 21.621 

Santiago do Cacém 3.973 9.984 10.869 6.279 

Sines 2.108 4.897 4.475 2.097 

Fonte: INE – Recenseamento Geral da População e Habitação 1991 e 2001 

Quadro 5 – Estrutura Etária População Residente Sines e Santiago do Cacém, 2001 
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Seguindo a tendência nacional a população residente tem vindo a envelhecer de 1991 para 2001, 

tendo o grupo dos 0 – 14 anos, que tinham valores de cerca de 20% e superiores ao grupo etário 

mais velho com mais de 65 anos e que rondava os 15%, passaram a ter em 2001, valores entre 

13% a 16%, em Santiago do Cacém e Sines respectivamente, para os mais novos (até 14 anos) e 

valores de 15% a 20% para os mais velhos (+ de 65 anos), também respectivamente para 

Santiago do Cacém e Sines. O concelho de Sines, nos Censos de 2001, é o único do Alentejo 

Litoral que ainda tem mais jovens do que pessoas mais velhas. 

Relativamente ao número de Famílias Clássicas Residentes e ao número de Alojamentos 

Familiares a sua evolução é a seguinte (Quadro 6 e Gráfico 4): 

Famílias Clássicas Resid Alojamentos Familiares 
1991 2001 1991/2001 1991 2001 1991/2001 

Alentejo Litoral 35.210 38.212 9% 48.143 59.752 24% 
Santiago do Cacém 11.098 11.875 7% 14.346 17.491 22% 
Sines 4.167 4.891 17% 5.443 6.927 27% 

Fonte: INE – Recenseamento Geral da População e Habitação 1991 e 2001 

Quadro 6 – Nº de Famílias Clássicas Residentes e de Alojamentos Familiares em Sines e Santiago do 

Cacém, 2001 

O número de Famílias Clássicas Residentes tem crescido registando-se o maior aumento no 

concelho de Sines com 17% comparativamente a Santiago do Cacém com 9%.  

Já relativamente ao número de Alojamentos Familiares, cuja variação reflecte sempre a dinâmica 

da actividade de construção e da própria economia dos concelhos também registou na década de 

90 crescimentos significativos sempre superiores a 20%, apresentando Sines o valor mais elevado 

com 27% e Santiago do Cacém 24%. Este indicador é um dos que explica a necessidade de 

áreas de expansão dos aglomerados urbanos e novas áreas urbanizáveis, já que a população 

pode não crescer mas são necessárias novas áreas para responder ao aumento da procura 

originada pelo aumento de famílias, casas maiores e com melhores condições de habitabilidade, 

etc.  
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Gráfico 4 – Nº de Famílias Clássicas e de Alojamentos Familiares em Sines e Santiago do Cacém, em 

1991 e 2001 

As estimativas do INE para a evolução do Parque Habitacional (Quadro 7) também apontam na 

mesma direcção de crescimento do número de alojamentos, continuando Sines a ser o concelho 

que regista maior aumento, com 7%.  

Alojamentos Familiares Clássicos 
2001 2002 2003 2004 2001/2004 

Alentejo Litoral 60.223 61.255 62.096 62.738 4% 

Santiago do Cacém 17.656 18.023 18.225 18.355 4% 

Sines 6.898 7.035 7.149 7.383 7% 
Fonte: INE – Estimativas do parque habitacional 

Quadro 7 – Estimativa do Nº de Alojamentos Familiares Clássicos em Sines e Santiago do Cacém, 

2001 a 2004 

2.5.2. Caracterização Sócio-Económica da População 

Relativamente aos Sectores de Actividade, a evolução da População Residente é no sentido da 

Terciarização (Quadro 8 e Gráfico 5) tal como a tendência nacional. 

1991 2001 1991/2001 (%) 

  Primá-
rio 

Secun-
dário 

Terciá-
rio 

Primá-
rio 

Secun-
dário 

Terciá-
rio 

Primá-
rio 

Secun
-dário 

Terciá
-rio 

Sines 715 1.565 2.776 443 1.817 3.818 -38% 16% 38%

Santiago 
do Cacém

2.040 4.140 5.541 1.280 4.146 7.803 -37% 0% 41% 

Fonte: INE – Recenseamento da População 1991 e 2001

Quadro 8 – População Residente por Sector de Actividade em Sines e Santiago do Cacém, em 1991 e 

2001 
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No entanto verificam-se comportamentos ligeiramente diferentes em Sines e Santiago do Cacém: 

  

o em 1991 Sines tem um Sector Terciário significativo com 55% da sua população residente 

enquanto Santiago do Cacém tem um Sector Secundário “forte” com 35%, em comparação 

com os 31% de Sines; o Sector Primário, ainda, com certo peso, tem valores de 14% e 

17% em Sines e em Santiago do Cacém respectivamente; 

o em 2001 Sines assiste a um reforço do Sector Terciário com um valor muito elevado de 

63% enquanto Santiago do Cacém, que também registou uma subida, ocupa 59% da sua 

população residente; curiosamente o Sector secundário desce ligeiramente em Sines, de 

31% passa para 30%, enquanto em Santiago do Cacém desce de 35% para 31% mas 

corresponde a manter uma população igual, cerca de 4.140 habitantes; o Sector Primário é 

que registou uma descida muito substancial ficando em Sines com apenas 7% da 

população e em Santiago do Cacém com 10%. 
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Gráfico 5 – População Residente por Sector de Actividade em Sines e Santiago do Cacém, em 1991 e 

2001 

A Taxa de Actividade de 1991 para 2001 subiu nos dois concelhos (Quadro 8) tendo subido mais, em 

termos comparativos, em Santiago do Cacém, e o comportamento dos homens e das mulheres foi também 

paralelo, com a taxa de actividade masculina inalterada em Sines, com um valor aproximado de 56% e a 

taxa de actividade feminina a crescer, em Sines passando de 33% para 43%, enquanto em Santiago do 

Cacém esta percentagem passou de 30% para 40% (Quadro 9 e Gráfico 6), portanto sempre mais baixa 

que em Sines. 
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Taxa de Activid 1991 
(%) 

Taxa de Activid 
2001 (%) 

Taxa de Desemp 
1991 (%) 

Taxa de Desemp 
2001 (%) 

Concelho Total H M Total H M Total H M Total H M 

Sines 45,1 56,9 33,3 49,9 56,4 43,3 9,3 3,3 19,5 10,2 7,1 14,4

Santiago 
do Cacém 

41,5 53,7 29,7 47,6 55,2 40,2 10,3 5,4 18,9 10,6 6,9 15,6

Fonte: INE – Recenseamento da População 1991 e 2001

Quadro 9 – Taxas de Actividade e de Desemprego em Sines e Santiago do Cacém, em 1991 e 2001 

Gráfico 6 – Taxa de Actividade em Sines e Santiago do Cacém, em 1991 e 2001 

As Taxas de Desemprego (Quadro 9 e Gráfico 7) tiveram também comportamentos paralelos, 

mantiveram sensivelmente o mesmo valor com uma subida ligeira, de 1991 para 2001, em Sines 

passou de 9% para 10% e em Santiago do Cacém passou de 10% para 11%. No entanto a taxa 

de desemprego dos homens subiu nos dois concelhos, de uma forma mais acentuada em Sines, 

que de 3% passou para 7% e em Santiago do Cacém passou de 5% para 7%, enquanto a taxa de 

desemprego das mulheres desceu significativamente em Sines passou de quase 20% para 14% e 

em Santiago de 19% para 16%, consequência do progressivo aumento de qualificação que a 

população feminina tem vindo a obter. 

Gráfico 7 – Taxa de Desemprego em Sines e Santiago do Cacém, em 1991 e 2001 
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2.6. EMPRESAS E SOCIEDADES 

A evolução do Nº Total de Empresas de 1994 a 2005 (Quadro 10) teve um sentido ligeiramente 

crescente tanto no concelho de Sines como em Santiago do Cacém, apesar de Sines ter tido 

menores variações (Gráfico 8). No período de 1994 a 2005, Sines cresceu de 1.405 empresas 

para 1.722, um acréscimo de 22%, enquanto Santiago do Cacém passou de 3.165 empresas para 

3.779, um acréscimo de 19%. 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Santiago 

do Cacém 
3.165 3.279 3.648 3.654 3.807 3.970 3.864 3.642 3.530 3.682 4.139 3.779

Sines 1.405 1.455 1.648 1.644 1.620 1.741 1.693 1.626 1.577 1.597 1.853 1.722

Fonte: O País em Números - INE 

Quadro 10 – Nº total de Empresas em Sines e Santiago do Cacém de 1994 a 2005 
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Gráfico 8 – Nº total de Empresas em Sines e Santiago do Cacém de 1994 a 2005 

Já as taxas de variação do Nº Total de Empresas (Gráfico 9) mostram comportamentos 

diferenciados e localizados no tempo: no ano de 1995 para 1996 houve acréscimos significativos 

nos dois concelhos superiores a 11%; nos anos de 1999 a 2002 houve decréscimos consecutivos 

tendo Santiago do Cacém registado um máximo de -6%; o ano de 2004 em relação a 2003 

registou de novo grande acréscimo com Sines a ter um máximo de 16%; já a variação de 2004 

para 2005 apresenta os maiores decréscimos com os valores de -8% para Sines e de -9% para 

Santiago do Cacém. Há por isso que tentar inverter esta tendência negativa, já que Sines tem 

ainda muito a oferecer para a indústria (não pesada), empresas, serviços e logística, tirando 

partido das que já existem e das que estão previstas, a curto ou médio prazo. 



Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines 

 

 

Relatório de Análise  - Setembro 2008 51 

  94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Santiago 

do Cacém 
4% 11% 0% 4% 4% -3% -6% -3% 4% 12% -9% 

Sines 4% 13% 0% -1% 7% -3% -4% -3% 1% 16% -7% 

Fonte: O País em Números - INE 

Quadro 11 – Taxas de variação do Nº total de Empresas em Sines e Santiago do Cacém de 1994 a 

2005 
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Gráfico 9 – Taxas de variação do Nº total Empresas em Sines e Santiago do Cacém de 1994 a 2005 

Quanto à evolução do Nº de Sociedades de 1994 a 2005 (Quadro 12), apesar do comportamento 

ser sensivelmente paralelo entre Sines e Santiago do Cacém, nos últimos anos, de 2003 a 2005, 

Santiago do Cacém apresenta acréscimos maiores e mais significativos ( Gráfico 10). 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Santiago 

do Cacém 
407 477 532 535 546 545 542 621 616 777 923 887 

Sines 263 309 355 350 355 366 361 398 400 451 508 492 

Fonte: O País em Números - INE 

Quadro 12 – Nº total de Sociedades em Sines e Santiago do Cacém de 1994 a 2005 
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Gráfico 10 – Nº total de Sociedades em Sines e Santiago do Cacém de 1994 a 2005 

A evolução do Volume de Vendas das Sociedades (Quadro 13) tem comportamentos bastante 

diferentes nos dois concelhos, e ao contrário de todos os outros indicadores apresenta valores 

absolutos mais elevados em Sines apesar de ser um concelho quase cinco vezes menor, o que 

mostra que as Sociedades que existem no concelho de Sines geram maior volume de vendas, são 

serviços mais bem remunerados e produtos mais caros. O município de Santiago do Cacém 

(Gráfico 11) regista pequenas oscilações reflectindo uma tendência de crescimento, crescendo 

20% de 1999 a 2004, enquanto o de Sines tem uma ligeira quebra no ano de 2001 mas depois 

crescimentos significativos a partir de 2002, atingindo 50% de 1999 a 2004. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Santiago do 

Cacém 
217.375 231.030 224.974 244.393 248.441 263.408 

Sines 556.674 751.990 587.952 584.432 708.751 835.393 

Fonte: O País em Números - INE 

Quadro 13 – Volume Total de Vendas nas Sociedades nos concelhos de Sines e Santiago do Cacém 

de 1999 a 2004 (1.000 Euros) 
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Gráfico 11 – Volume Total de Vendas nas Sociedades dos concelhos de Sines e Santiago do Cacém 

de 1999 a 2004 

Quanto ao Volume de Vendas por sector de Actividade os dados mostram bem a 

especialização de Sines, nomeadamente na indústria.

2001 2002 2003 2004 
Proporção Média 

Sines/Santiago 

 Agricultura e pesca   

Santiago do Cacém 12.406 13.293 16532 21.087

Sines 3.023 3.571 4.032 3.782
0,23 

Indústrias transformadoras   

Santiago do Cacém 39.444 43.928 40.476 45.289

Sines 393.737 382.470 419.571 600.129
10,62 

Construção   

Santiago do Cacém 11.541 13.866 24.534 22.357

Sines 22.923 22.894 27.310 27.943
1,40 

Comércio por grosso e a retalho   

Santiago do Cacém 118.874 122.119 122.079 126.255

Sines 63.780 63.595 61.870 64.927
0,52 

Alojamento e restauração   

Santiago do Cacém 4.391 3.804 5.901 4.995

Sines 4.808 5.459 6.693 6.985
1,25 

Transporte, armazenagem e comunic   

Santiago do Cacém 2.159 2.612 ... 4.165

Sines 47.663 51.248 50.883 68.613
18,75 

Activid. Imobiliária e serviços às empresas   

Santiago do Cacém 15.807 17.841 21.954 24.100

Sines 12.563 12.623 92.062 18.151
1,70 
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 Adm. pública, defesa, seg. social, educ, saúde   

Santiago do Cacém 4.063 4.237 5.993 5.843

Sines 4.290 3.613 3.391 3.901
0,75 

Fonte: O País em Números - INE 

Quadro 14 – Volume de Vendas nas Sociedades (1.000 €) – por sector de actividade e proporção 

média de Sines em relação a Santiago do Cacém 
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Gráfico 12 – Volume de Vendas nas Sociedades (1.000 €) pelos vários sectores de Actividade em 

Sines e Santiago do Cacém 

No sector da Agricultura e Pescas o concelho de Santiago do Cacém tem um volume de Vendas 

quatro vezes superior, em 2001, que passa para cinco vezes mais, em 2004, derivado tanto pela 

área do concelho, que é muito maior, como porque Sines é um concelho onde a agricultura não é 

significativa. Em Santiago do Cacém este sector mostra uma tendência de crescimento 

No sector das Indústrias Transformadoras, o concelho de Sines mostra um volume que é em 

média dez vezes superior ao de Santiago de Cacém reflexo da especialização de Sines nestas 

indústrias e na indústria, em geral. Há uma tendência de crescimento acelerado no concelho de 

Sines. 
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No que diz respeito ao sector da Construção, o concelho de Sines apresenta também um maior 

volume de vendas com uma tendência de evolução positiva, o concelho de Santiago também 

mostra uma tendência de crescimento mas não conseguindo atingir o nível de Sines. 

No sector do Comércio (por grosso e a retalho) o concelho de Santiago do Cacém tem o dobro 

do volume de vendas do concelho de Sines, ambos os concelhos mostrando uma estabilidade do 

seu comportamento nos anos de 2001 a 2004. 

Mesmo no sector do Alojamento e Restauração o concelho de Sines mostra volumes de vendas 

superiores aos do concelho de Santiago de Cacém e uma tendência clara de crescimento. 

Relativamente ao sector dos Transportes, Armazenagem e Comunicações, também devido à 

especialização do concelho de Sines, com as actividades do Porto e com a indústria instalada no 

concelho, nomeadamente de produção de electricidade, Sines tem valores do volume de vendas 

muito mais elevados, em média quase dezoito vezes superiores. 

No sector das Actividades Imobiliárias e Serviços às Empresas o concelho de Santiago do 

Cacém apresenta valores ligeiramente mais elevados que o concelho de Sines, excepto no ano de 

2003, em que Sines apresenta um volume de vendas excepcionalmente elevado. 

No sector da Administração Pública, Defesa, Segurança Social, Educação e Saúde, o 

concelho de Santiago de Cacém apresenta, à excepção do ano de 2001, volumes de vendas 

superiores e com uma tendência de crescimento, nomeadamente devido à existência de um 

Hospital de que Sines não dispõe. 

Analisando o conjunto das Proporções (Pesos Relativos) médias do Volume de Vendas (2001 a 

2004) gerado em Sines em relação ao Volume de Vendas gerado em Santiago do Cacém

(Quadro 14 e Gráfico 13), por sectores de actividade, é possível identificar os sectores em que 

Sines se especializou e com maior peso relativo em comparação com Santiago do Cacém. 

Sobressaem os Transportes, Armazenagem e Comunicações onde Sines tem um valor de 

quase 20 vezes superior a Santiago e as Indústrias Transformadoras em que Sines tem um 

valor de quase 11 vezes superior e ao inverso, os sectores da Agricultura e Pesca, do Comércio

e da Administração Pública, Educação e Saúde em que Sines não se especializa e Santiago 

tem valores superiores (o ratio é inferior a 1). 
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Nota-se que o concelho de Sines tem 0,44 da População Residente de Santiago de Cacém 

(dados de 2001) e 0,19 da Área (também ratios < que 1). 

Proporção média (2002 - 2005) Sines/Santiago do Cacém
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Gráfico 13 – Proporção média do Volume de Vendas por Sector de Actividade de Sines em 

relação a Santiago do Cacém 

Analisando o Volume de Vendas dos vários sectores de actividade em termos comparativos e não 

isoladamente (Gráfico 14) é de realçar, como era de esperar, o peso significativo e dominante que 

as Indústrias Transformadoras têm no concelho de Sines, com valores que variam de 400 mil 

milhares de Euros a 600 mil milhares de Euros, seguindo-se o sector do Comércio (por grosso e 

a retalho) onde Santiago do Cacém tem um valor superior, variando de 119 mil milhares a 126 mil 

milhares de Euros e seguindo-se imediatamente abaixo, o sector dos Transportes, 

Armazenagem e Comunicações, onde Sines tem de novo valores superiores, que variam de 48 

mil milhares a 67 mil milhares de Euros, aproximadamente. 
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Volume de Vendas por Actividade
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Gráfico 14 – Evolução do Volume de Vendas nas Sociedades (1.000 €) por sector de Actividade em 

Sines e Santiago do Cacém 

Quanto ao Nº de Empresas, segundo o Código das Actividades Económicas (CAE), o seu 

comportamento e peso relativo nos concelhos de Sines e Santiago do Cacém, de 2002 a 2005, 

tem os seguintes valores (Quadro 15, Quadro 16 e Quadro 17): 

Nº de Empresas (segundo o CAE) 

 2002 2003 2004 2005 

Proporção média 

Sines/Santiago 

do Cacém 

 Agricultura e pesca 

Santiago do Cacém 666 707 859 775

Sines 148 156 202 194
0,23 

Indústrias transformadoras 

Santiago do Cacém 233 252 238 226

Sines 121 117 107 101
0,47 

Construção 

Santiago do Cacém 535 550 585 525

Sines 271 277 301 277
0,51 

Comércio por grosso e a retalho 

Santiago do Cacém 1.166 1.214 1.271 1.192

Sines 512 516 575 539
0,44 



Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines 

 

 

Relatório de Análise  - Setembro 2008 59 

Alojamento e restauração 

Santiago do Cacém 407 434 535 495

Sines 209 216 247 242
0,49 

Fonte: O País em Números - INE 

Quadro 15 – Evolução do Nº de Empresas (segundo o CAE) em Sines e Santiago do Cacém (2002 a 

2005) 

Nº de Empresas (segundo o CAE) 

2002 2003 2004 2005 

Proporção média 

Sines/Santiago do 

Cacém 

Transport, armazenag e comunicações 

Santiago do Cacém 85 100 95 100

Sines 47 51 56 60
0,56 

Actividades financeiras 

Santiago do Cacém 78 80 68 61

Sines 38 38 29 27
0,46 

Activ. imobiliárias, aluguer, serviços empresas 

Santiago do Cacém 202 180 298 219

Sines 153 143 227 177
0,78 

Adm. públic, defesa, educ, saúd, seg social 

Santiago do Cacém 154 161 185 181

Sines 74 79 105 101
0,53 

Fonte: O País em Números - INE 

Quadro 16 – Evolução do Nº de Empresas (segundo o CAE) em Sines e Santiago do Cacém (2002 a 

2005) – continuação 

Nº de Empresas (segundo o CAE) 

2002 2003 2004 2005 

Proporção média 

Sines/Santiago do 

Cacém 

Produção e distribuição electric, gás e água 

Santiago do Cacém 1 1 1 1

Sines 2 2 2 2
2,00 

Indústrias extractivas 

Santiago do Cacém 3 3 4 4

Sines 2 2 2 2
0,57 

Fonte: O País em Números - INE 

Quadro 17 – Evolução Nº de Empresas (segundo o CAE) em Sines e Santiago do Cacém (2002 a 

2005) - continuação 
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O Nº de Empresas pode classificar-se em três grupos que agrupam um número de empresas mais 

próximo. É o caso dos sectores: 1) Agricultura e Pescas; 2) Indústria Transformadora; 3) 

Construção; 4) Comércio (por grosso e a retalho) e 5) Alojamento e Restauração (Gráfico 15) 

cujos valores variam de um mínimo, no concelho de Santiago do Cacém de 226 empresas 

(Indústrias Transformadoras) e um máximo de 1.192 empresas (Comércio) e no concelho de 

Sines de um mínimo de 101 empresas (Indústrias Transformadoras) e um máximo de 539 

empresas (Comércio), O concelho de Santiago do Cacém tem sempre mais empresas nos vários 

sectores, sendo a menor diferença no sector da Construção. 
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Gráfico 15 – Evolução do Volume de Vendas nas Sociedades (1.000 €) por sector de Actividade em 

Sines e Santiago do Cacém 

Outro grupo de sectores é o que engloba: 1) Transportes, Armazenagem e Comunicações; 2) 

Actividades Financeiras; 3) Actividade Imobiliária, Alugueres e Serviços às empresas e 4) 

Administração Pública, Segurança Social, Defesa, Educação, Saúde (Gráfico 16). Neste 

grupo o sector que se destaca pelo maior número de empresas é o da Actividade Imobiliária, 

Alugueres e Serviços às empresas, seguindo-se o da Administração Pública, Educação e Saúde. 

O número de empresas é sempre superior em Santiago do Cacém, sendo na Actividade 

Imobiliária e Serviços às Empresas que Sines se aproxima mais. 
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Nº de Empresas por Sector de Actividade (cont.)
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Gráfico 16 – Evolução do Volume de Vendas nas Sociedades (1.000 €) por sector de Actividade em 

Sines e Santiago do Cacém 

Nº de Empresas por Sector de Actividade (cont.)
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Gráfico 17 – Evolução do Nº de Empresas (segundo o CAE) em Sines e Santiago do Cacém (2002 a 

2005) 

O grupo que só tem dois sectores pelo reduzido número de empresas, o que não significa (como 

se viu anteriormente) que não originem um maior volume de vendas é: 1) Indústrias Extractivas e 

2) Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água (Gráfico 18), sendo neste último sector 

que Sines apresenta um valor mais elevado, Sines tem duas empresas enquanto Santiago do 

Cacém tem só uma. Nas Indústrias Extractivas, o concelho de Santiago tem 4 unidades enquanto 

Sines tem duas. 
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3. Enquadramento Legal do Plano de Urbanização da ZILS 

3.1. Enquadramento do Plano na Legislação Geral e Legislação 

Industrial 

A elaboração do Plano de Urbanização da ZILS, rege-se pelo disposto no D.L. nº 380/99, de 22 de 

Setembro, com a redacção dada pelo D.L. nº 316/2007, de 19 de Setembro, e restante legislação 

complementar em vigor. 

A elaboração do Plano de Urbanização da ZILS, concretizada ao abrigo do disposto na alínea b), 

do nº 2 do Artigo 93º, do D.L. nº 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pela DL 

316/2007, de 19 de Setembro, implicará, sem prejuízo dos seus objectivos gerais, alterações ao 

actual Plano Director Municipal, designadamente no que se refere ao Zonamento, aos indicadores 

e parâmetros urbanísticos e à transformação de uso do solo (solo rural em solo urbano – 

perímetro urbano). 

A decisão de elaboração do Plano de Urbanização da ZILS poderá vir a justificar e fundamentar a 

necessidade de serem estabelecidas medidas preventivas durante fase de apreciação, nos termos 

do disposto no Artigo 107º do D.L. nº 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo D.L. 

nº 316/2007, de 19 de Setembro, de modo a evitar que a alteração das circunstâncias (e das 

condições de facto existentes) possa eventualmente limitar a liberdade de planeamento, 

comprometer as opções urbanísticas ou onerar a execução do Plano, questão que será 

ponderada conjuntamente pela Câmara Municipal de Sines, pela aicep Global Parques – Gestão 

de Áreas Empresariais e Serviços SA. e pela CCDRA. 

3.2. Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 

Este documento visa orientar o desenvolvimento do território nacional através da prossecução de 

normas e critérios que visam a sustentabilidade. O plano aponta o ano de 2015 como horizonte do 

plano, de forma a estar articulado com o período de vigência do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN).  

A execução da ENDS é determinada através do Plano de Implementação da Estratégia Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável (PIENDS) que determina como instrumentos–chave para a sua 
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realização o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), o Programa Nacional de Acção 

para o Crescimento e o Emprego (PNACE), o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território e o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC). 

Na análise da situação do país são referidos vários pontos fortes, entre os quais:  

• “O acesso a um espaço oceânico que abre múltiplas oportunidades para actividades 

científicas e tecnológicas (ligadas às ciências do mar), económicas e turísticas (vd. 

cruzeiros, pesca desportiva, vela, mergulho, etc.);  

• Posicionamento geográfico central em relação às rotas internacionais de pessoas e 

mercadorias, de que decorre um potencial logístico relevante; 

• Uma das mais elevadas taxas de produção primária florestal da Europa; 

• Condições climáticas e paisagísticas favoráveis à atracção de pessoas e actividades 

e ao desenvolvimento turístico; existência de recursos geológicos favoráveis à 

redução da dependência externa de Portugal em matérias-primas não energéticas”i.  

Como pontos fracos são referidos vários itens, como por exemplo a “grande intensidade de 

consumo energético da economia que, não obstante a redução de importância dos sectores 

industriais pesados continuou em patamares elevados, devido ao acréscimo dos consumos de 

transporte individual e do sector residencial e dos serviços, responsável pelo aumento 

significativo das emissões de GEE (gases com efeito de estufa), implicando grandes 

dificuldades no cumprimento dos compromissos assumidos com a UE e a nível internacional, que 

se podem traduzir em fortes penalizações financeiras e no estrangulamento do desenvolvimento. 

A este consumo associa-se uma elevada dependência energética do exterior, Portugal 

depende em mais de 85% de fontes exteriores de energia primária, num ambiente de forte 

aumento dos preços da energia primária, com um impacto muito negativo na economia.”ii

São também identificados os riscos que podem dificultar a melhoria da situação actual, sendo 

salientados os seguintes:  

• “Alteração do mercado energético com consequências no agravamento do défice 

comercial externo do País e nas pressões inflacionistas internas; 

• Limitações possíveis no espaço da UE ao principal modo de transporte de 

mercadorias do comércio intracomunitário de Portugal — o meio rodoviário; 

• Possível abandono da actividade agrícola provocando a perda do potencial endógeno de 

desenvolvimento e a desertificação de território” iii
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Como oportunidades que podem impulsionar uma evolução mais favorável para o 

desenvolvimento são referidos vários pontos, entre os quais: 

• Intensificação dos fluxos de turismo resultantes da procura de espaços residenciais em 

localizações com clima ameno, qualidade ambiental e paisagística, condições de 

segurança e bons serviços de saúde por parte de sectores com elevado poder de compra 

da população europeia. 

• Disponibilidade de vastos espaços territoriais com baixa densidade populacional que os 

tornam atractivos para um conjunto de actividade (da aeronáutica e serviços associados às 

energias renováveis). 

• Potencial em energias renováveis elevado: incluindo energia hídrica, energia eólica, 

energia das marés, das ondas e das correntes, bio-energia e energias solares. 

• Oportunidades de exploração de novas fronteiras nas áreas energéticas, participando em 

redes de I&D envolvidas na investigação e desenvolvimento. 

• Existência de empresas interessadas em incrementar o aproveitamento dos recursos 

geológicos não energéticos, tirando partido das elevadas cotações que os mercados 

internacionais têm registado, e que se prevê que se venham a manter nos próximos anos. 

No documento da ENDS são definidos 7 objectivos a alcançar durante o período definido como 

horizonte do plano, nomeadamente: 

1. Preparar Portugal para a «Sociedade do Conhecimento». 

2. Crescimento Sustentável, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética; 

3. Melhor Ambiente e Valorização do Património; 

4. Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social; 

5. Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território; 

6. Um Papel Activo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação 
Internacional; 

7. Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada. 

Nos objectivos n.º 3 e 5 são estabelecidas medidas e acções a desenvolver no município de 

Sines, destacando-se, desta forma as prioridades estratégicas destes objectivos. 
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Quadro 18 – Prioridades estratégicas dos Objectivos n.º 3 e n.º 5 

                Objectivo 3                       Objectivo 5  

. Combate às alterações climáticas 

. Gestão integrada da água e seu aproveitamento 

eficiente 

. Aproveitamento dos oceanos como factor de 

diferenciação e desenvolvimento 

. Actividades agrícolas e florestais desenvolvidas 

em base sustentável, compatibilizadas com a 

conservação da natureza e da valorização da 

paisagem 

. Conservação da natureza e da biodiversidade 

articulada com as políticas sectoriais e de 

combate à desertificação 

. Gestão integrada do ar 

. Gestão integrada dos resíduos 

. Educação, informação e justiça ambientais 

. Melhor conectividade internacional do país 

. Acessibilidades que contribuam para a coesão 

territorial e para um modelo territorial mais 

policêntrico 

. Cidades atractivas, acessíveis e sustentáveis 

. Apoios reforçados a regiões com mais graves 

défices de desenvolvimento 

Relativamente à implementação destes objectivos salienta-se que no objectivo 5, mais 

concretamente na prioridade “Melhor conectividade internacional do país”, estão identificados 

vectores estratégicos que afectam Sines directamente, nomeadamente: 

• Constituição de uma plataforma aeroportuária e portuária de valia europeia e conectividade 

global, que prevê: o reforço programado da capacidade dos terminais especializados do 

porto de Sines; a criação de uma zona de actividades logísticas; o desenvolvimento do 

corredor multimodal para mercadorias que ligue o sistema portuário de Lisboa – Setúbal – 

Sines com Espanha e, por sua vez ao resto da Europa, contemplando a modernização e 

construção de novos troços ferroviários e/ou rodoviários (ex. IP8 e IC33); 

• Integração dos portos na Rede Europeia de Auto-Estradas do Mar, que pressupõe a 

adaptação dos procedimentos dos portos nacionais ao sistema resultante do Projecto 

Prioritário Europeu das Auto-Estradas do Mar, de modo a reforçar a competitividade do 

Transporte Marítimo de Curta Distância (TMCD) no comércio intra-comunitário e servindo a 

relação de importantes zonas de actividade económica exportadora do País. 

• Melhoria das acessibilidades rodoviárias, ferroviárias e de comunicações a Espanha, em 

particular às suas regiões mais dinâmicas. Neste vector estão previstas a construção da 
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ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa – Madrid e execução dos Itinerários Principais 

que asseguram as ligações transversais que conectam o litoral de Portugal com os 

elementos homólogos do sistema rodoviário de Espanha 

• Construção de uma Rede de Plataformas Logísticas para o Transporte e Distribuição 

Internacional e Doméstico de Mercadorias, onde vem referida a constituição de grandes 

plataformas logísticas através de um Plano Nacional de Ordenamento Logístico 

(actualmente o Plano Portugal Logístico), o desenvolvimento da rede de terminais rodo-

ferroviários regionais e a implementação de um programa de apoio à construção e/ou 

modernização de instalações privativas para o transporte rodoviário e fluvial de 

mercadorias. 

São ainda referidos outros vectores estratégicos relativos às restantes prioridades estratégicas 

definidas no âmbito do objectivo n.º 5, importando salientar as seguintes: 

• Criação de Zonas de Localização Empresarial — devidamente infra-estruturadas em 

termos de serviços ambientais, de telecomunicações e de serviços de apoio — que 

contribuam para ordenar o espaço, em particular, em zonas de industrialização difusa, e 

em processo de reestruturação; 

• Instalação de parques empresariais destinados à instalação de actividades de serviços 

partilhados e tele-serviços orientados para os mercados externos e dotados das melhores 

infra-estruturas de comunicações de elevado débito;

• Instalação de infra-estruturas que sirvam para realização de actividades de formação, 

nomeadamente, de empresas multinacionais ou de universidades estrangeiras; 

• Instalação de equipamentos pesados de entretenimento em áreas metropolitanas, que 

integrem uma forte componente de realidade virtual e de outras técnicas inovadoras de 

animação e funcionem como pólos de atracção externa. 

• Apoio ao investimento em infra-estruturas e equipamentos de carácter supra-municipal no 

âmbito de projectos de cooperação interurbana. 

• Criação de um pólo de ensino, investigação e de serviços na área da engenharia do 

petróleo, nomeadamente para a apoio à exploração offshore, por exemplo na bacia 

energética da África Ocidental. 

A título de conclusão, a ENDS reforça o potencial de Sines na área da logística, apoiada na 

constituição de corredores ferroviários e rodoviários com um bom nível de serviço que liguem ao 

sistema nacional e internacional principal. De igual forma, incentiva a cooperação interurbana, 

tendo em vista o reforço da coesão regional através da complementaridade na oferta de serviços, 
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equipamentos e infra-estruturas. Outra das ideias que se destacam da ENDS é a prioridade dada 

ao aproveitamento do oceano como factor de diferenciação e desenvolvimento, uma área onde 

Sines tem um grande potencial ainda por explorar na área do turismo. Relativamente a esta 

temática é referido que está previsto o aumento da extensão da Plataforma de Portugal 

Continental, e respectiva jurisdição e direitos, nos termos do disposto na Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar, sendo admitido um aumento de cerca de 30% das áreas 

marítimas. 

3.3. Estratégia Nacional para o Mar 

Este documento assenta nos pilares estratégicos: o conhecimento, o planeamento e o 

ordenamento espaciais e, por último, a promoção e defesa activas do Interesse Nacional, sendo 

definidas 3 acções prioritárias e um conjunto de 8 acções estruturantes. 

Relativamente às prioritárias tem-se: 

• “Definir um mecanismo de coordenação adequado à implementação plena da Estratégia 

Nacional para o Mar, prevendo a criação de um mecanismo de coordenação da Estratégia, 

bem como a definição de um modelo da gestão da informação e dinamização do Fórum 

Permanente para os Assuntos do Mar previsto no Programa do XVII Governo 

Constitucional; 

• Contribuir para uma melhoria da articulação e coordenação das posições nacionais 

relativas aos “Assuntos do Mar” nos diversos fora internacionais; 

• Acompanhar a actividade técnica, diplomática e política da discussão pública sobre o Livro 

Verde da Política Marítima Europeia e do processo subsequente”. 

No que diz respeito às 8 acções estruturantes são referidas as seguintes: 

• Sensibilizar e mobilizar a sociedade para a importância do Mar; 

• Promover a divulgação nas escolas das actividades ligadas ao Mar; 

• Definição de Portugal como um centro de excelência de investigação das ciências do Mar 

da Europa; 

• Inventariar, cartografar e promover a agilização e simplificação dos procedimentos que 

fomentem a economia do Mar, sem prejuízo de ser assegurada a sua sustentabilidade 

ambiental; criar mapas de oportunidade para as novas utilizações e articular os sistemas 

de acompanhamento, vigilância, controlo, segurança e defesa nacional; 

• Promover a protecção do valioso património natural marinho que Portugal possui; 
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• Assegurar informação credível e actualizada que possa ser colocada ao serviço do 

desenvolvimento económico e social do país; 

• Promover as condições para a instalação de indústrias e actividades ligadas à aquicultura 

offshore, a biotecnologia, as energias renováveis e a robótica submarina, apostando no 

seu potencial económico e tecnológico 

• Implementar um eficiente sistema integrado de vigilância, segurança e defesa nacional. 

3.4. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

(PNPOT) 

A Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, aprova o PNPOT, estabelecendo as grandes opções 

estratégicas de desenvolvimento territorial para o país e fornecendo, desta forma, o modelo de 

organização espacial de referência para os restantes IGTS. 

Para a Região do Alentejo são identificadas várias opções estratégicas territoriais, sendo aqui 

transcritas as que incidem directamente no concelho de Sines. 

• Afirmar Sines como grande porto atlântico da Europa e grande plataforma de serviços de 

logística internacional, complexo de indústria e energia;  

• Reforçar o papel de Beja nas relações com o litoral alentejano e o Algarve, nomeadamente 

com base no seu Aeroporto e na consolidação do corredor Sines – Grândola – Beja – Vila 

Verde de Ficalho, contribuindo para melhorar a integração, conectividade, competitividade 

e dinamismo económico do território do Baixo Alentejo; 

• Organizar o sistema urbano de fronteira, assumindo em particular o reforço do pólo 

transfronteiriço Elvas – Campo Maior / Badajoz, cuja importância estratégica será 

fortemente ampliada pelas novas acessibilidades em comboio de alta velocidade entre as 

duas capitais ibéricas e pela nova plataforma logística transfronteiriça de Elvas/Caia, e 

reforçar a cooperação urbana transfronteiriça quer de proximidade quer de relacionamento 

dos principais centros urbanos do Norte Alentejano (Portalegre, Elvas e Campo Maior) com 

as cidades da Estremadura, e de Beja e outros centros do Baixo Alentejo, como Mértola, 

Serpa, etc., com as cidades da Andaluzia; 

• Potenciar o desenvolvimento dos núcleos urbanos com alguma relevância industrial e 

suportar a aposta no surgimento de um sector aeronáutico, articulando as iniciativas 

emergentes e, em particular, apostando nas possibilidades do aeroporto de Beja para a 

instalação de actividades deste sector; 
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• Incentivar o desenvolvimento das indústrias extractivas regionais e a gestão sustentável do 

seu ciclo de vida, em particular no domínio dos mármores e da exploração da faixa piritosa 

do Alentejo (Neves Corvo, Aljustrel), potenciando a sua recuperação e o seu melhor 

aproveitamento no quadro das novas tendências de longo prazo dos respectivos mercados 

à escala global; 

• Incentivar e acompanhar o desenvolvimento sustentável das actividades turísticas de 

modo a compatibilizar a protecção e valorização do património natural com a afirmação de 

uma fileira de produtos turísticos diferenciados que aproveitem em pleno as 

especificidades e a qualidade ambiental, paisagística, patrimonial e cultural dos vários 

espaços do Alentejo; 

• Proteger e valorizar os recursos do território (ambientais, paisagísticos e culturais), 

nomeadamente na zona costeira, salvaguardando o desenvolvimento sustentável da pesca 

e da aquicultura, concretizar as potencialidades no domínio das energias renováveis e 

promover o uso silvo-pastoril ou florestal, dando especial atenção ao aproveitamento 

multifuncional do montado; 

Figura 14 - Modelo Espacial de 

Organização do Espaço relativo ao 

sistema urbano e acessibilidades1

                                               
1 É de notar que a actual política rodoviária e ferroviária suprimiram o troço Sines-Évora mas não compensaram tal 
opção. 
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O grande papel desempenhado por Sines está intimamente ligado ao porto, pretendendo-se que 

este seja a “porta de entrada intercontinental para o mercado ibérico e europeu, dando novo 

relevo à sua inserção nas redes transeuropeias, tanto rodo como ferroviárias como marítimas”. 

Relativamente ao modelo territorial, este aparece estruturado em 4 vectores de organização 

espacial dos recursos territoriais: riscos; recursos naturais e ordenamento agrícola e florestal; 

sistema urbano; acessibilidade e conectividade internacional. 

A Figura 14 reflecte o modelo espacial referente ao vector do sistema urbano e acessibilidades. 

Como se pode verificar, o concelho de Sines está integrado no Arco Metropolitano de Lisboa cujo 

centro se situa em Lisboa e abrange, para além da Área Metropolitana de Lisboa, as NUT III 

Oeste, Médio Tejo, Lezíria e Alentejo Litoral. 

O município de Sines integra, juntamente com as cidades de Santiago e Vila Nova de Stº. André, 

um sistema urbano de carácter regional, dotado de eixos de comunicação relevantes, quer por 

mar (através do porto de Sines) quer por terra, através dos acessos rodoviários (IP8 e IC33) e 

ferroviários (Linha de Sines e Sines - Elvas). É também proposto, que a construção do aeroporto 

internacional de Lisboa e a Rede de Alta Velocidade complementem os eixos de comunicação 

atrás referidos, de forma a constituir uma rede de infra-estruturas de conectividade internacional. 

3.5. Plano Portugal Logístico 

Este plano representa um documento de orientação estratégica para o sistema logístico nacional, 

que integra os mercados e as dinâmicas nacionais e internacionais, optimizando as actividades 

das plataformas logísticas de forma a aumentar o seu nível de competitividade. O grande objectivo 

deste plano é “transformar Portugal numa Plataforma Atlântica de entrada de movimentos 

internacionais no mercado ibérico e europeu”. Salienta-se que o Governo pretende transformar 

este documento num plano sectorial, de forma a vincular todas as entidades, estando em fase de 

conclusão a Avaliação Ambiental Estratégica. 

No plano está prevista a criação de uma Rede Nacional de Plataformas Logísticas, as quais 

deverão assentar nos seguintes princípios:  

• Inserção nos grandes eixos de tráfego internacional; 
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• Dotação de boas acessibilidades às redes principais de transporte, assegurando adequada 

intermodalidade; 

• Integração nas redes gerais de infra-estruturas e serviços tecnologicamente mais 

avançados; 

• Possibilidade de servir os principais centros de produção e consumo nacionais. 

Esta rede nacional abrange 11 Plataformas Logísticas complementadas com 2 Centros de Carga 

Aérea (CCA), uma no Porto e outra em Lisboa, sendo as plataformas referidas classificadas 

segundo 4 categorias, nomeadamente: plataformas urbanas nacionais, plataformas portuárias, 

plataformas transfronteiriças e plataformas regionais 

O Porto de Sines está integrado na categoria de plataforma portuária cujos objectivos 

consistem “em potenciar a actividade portuária e expandir a sua área de influência, 

nomeadamente para Espanha, bem como fomentar a intermodalidade e a utilização do transporte 

ferroviário e marítimo”. 

Figura 15 – Características principais da Plataforma de Sines 

A plataforma portuária de Sines tem como objectivos estratégicos: a criação de uma Zona de 

Actividades Logísticas Portuária multimodal (marítima rodo e ferroviária) que apoie o porto de 

Sines; aumentar o seu “hinterland” no corredor logístico de Madrid, e dinamizar a indústria 

na região, oferecendo serviços de logística às empresas clientes do porto, bem como às 

localizadas no seu perímetro. 

NOTA: No que diz respeito aos acessos rodoviários, mantêm-se as vias estruturantes que 

constam na Carta de Ordenamento do PDM vigente reforçando e ampliando o IC4. Quanto às 

infra-estruturas ferroviárias, estão previstas a construção da ligação Sines-Elvas-Badajoz, bem 
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como a construção da variante à linha do Sul na zona de Alcácer do Sal. Há que dar a maior 

urgência à linha ferroviária de Sines até à linha Norte-Sul, esperando-se que ela venha a ser 

concretizada em curto prazo de tempo. Seria desejável a construção de um túnel na Serra do 

Cercal que permitisse a ligação de Sines com Ermidas/Alvalade, Beja, Aeroporto e Alentejo 

profundo em geral, em boas condições. 

 Assim se evitaria marginalizar o desenvolvimento do Baixo Alentejo do estímulo que decorre das 

infra-estruturas de Sines e por outro lado se ofereceria para a Região uma alternativa em espaço 

de valores imobiliários não especulativos certamente atractivos para os investidores e a gerir 

estrategicamente pelos municípios. 

De acordo com o cronograma das principais acções estabelecido, o horizonte de concretização do 

plano está previsto para o ano de 2013. 

3.6. Plano Regional de Inovação do Alentejo (PRIA) 

O PRIA é uma estratégia de desenvolvimento regional que abrange toda a NUT II Alentejo, sendo 

o horizonte temporal da sua implementação o período compreendido entre os anos de 2007 e 

2013.  

A elaboração deste plano é a concretização de uma acção preconizada para o Tema “Promoção 

de uma Economia Regional baseada no conhecimento e na inovação” inserida no Programa de 

Acções Inovadoras do Alentejo, cuja entidade responsável é a CCDR-Alentejo. 

O PRIA apresenta 5 objectivos gerais estratégicos, nomeadamente: 

• “Expandir as actividades científicas e tecnológicas da região, multiplicando 

significativamente os Recursos Humanos e as despesas com I&D; 

• Promover de forma activa nas empresas uma mudança cultural no sentido de favorecer 

uma visão da inovação em colaboração com outras empresas e entidades, como principal 

factor de competitividade; 

• Estruturar um modelo de articulação dos apoios locais à tecnologia e inovação, 

conseguindo uma maior proximidade desses apoios com actividades científicas, mas não 

esquecendo as necessidades prioritárias das empresas. Isto equivale a definir e consolidar 

um sistema de mediação e acompanhamento entre a oferta científica e tecnológica e as 

empresas, bem como entre as diferentes opções de financiamento e o tecido produtivo 

local; 
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• Desenvolver localmente as capacidades e o conhecimento necessário para que os 

serviços de apoio possam, de facto, actuar como estímulos a um aproveitamento eficaz 

das tecnologias já existentes e eventualmente a introduzir nas empresas; 

• Estimular a criação de novas actividades de base tecnológica em sectores emergentes que 

possam ajudar a diversificação do tecido produtivo para áreas de maior intensidade 

tecnológica.” 

A forma proposta para atingir os objectivos referidos está subjacente ao desenvolvimento de três 

programas de apoio à inovação. São eles o programa I&D e Inovação (Alt-Inova), o Ciência e 

Tecnologia no Alentejo (Alt-CiTec) e, por último, o Sistema de Apoio Tecnológico e Mediação no 

Alentejo (Alt-MediTec).  

O primeiro procura “facilitar e promover projectos de investigação e/ou de inovação nas 

empresas”, o segundo permite reforçar as “actividades de investigação e desenvolvimento 

científico e tecnológico nas infra-estruturas da região com potencial relevância para as actividades 

económicas e/ou questões sociais” e o terceiro possibilita o “reforço da organização e coerência 

dos agentes de mediação e transferência de conhecimentos e tecnologia para a região”.  

Objectivos operacionais Linhas de Actuação / 

Medidas e Acções 

Linhas de 

acompanhamento 

Alt-Inova 

. Promoção da competitividade das 
empresas através da presença em 
novos mercados e/ou da melhoria 
dos produtos e processos 
. Promover a introdução de novas 
atitudes nas empresas 
. Estimular o reforço de novas 
competências em áreas chave 

. Apoio a projectos de I&D e de 
inovação 
. Contratação de serviços avançados 
de apoio tecnológico 
. Apoio em marketing, marcas e 
comercialização 

Formação em Inovação 
e Empreendedorismo 

Alt-CiTec 

. Estruturar e aumentar as 
actividades de I&D na região 
. Desenvolver a oferta de apoios 
tecnológicos baseada em centros 
tecnológicos e institutos 
. Estimular uma maior colaboração 
intra e inter-regional entre os 
diferentes tipos de infra-estruturas 

. Reforço das actividades de I&D na 
região 
. Novas infra-estruturas de ciência e 
tecnologia em parceria com empresas 

  
  
  

Alt-Meditec 

. Expandir e organizar a interface 
do sistema de forma a facilitar a 
configuração de um sistema 
regional de inovação 
. Optimizar o trabalho realizado 
pelas estruturas de interface de 
forma a melhorar a resposta a 
necessidades 

. Definição e implementação de 
“clínicas tecnológicas” nos sectores 
chave da região 
. Reforço dos serviços consultoria – 
formação 
. Acção de intermediação, 
demonstração, missões e visitas 
. Aumento da visibilidade da inovação 
. Indução de novos comportamentos 
dos agentes públicos e privados da 
Região 

. Criação de um grupo 
de dinamização da 
mediação e 
transferência de 
tecnologia 
. Prémios para Inovação 
no Alentejo 
. Definição de 
estratégias sectoriais e 
programas 
mobilizadores 

Quadro 19 – Resumo dos programas de apoio à inovação do PRIA 
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O PRIA identifica ainda as fileiras de actividades regionais principais para a inovação na 

região alentejana, sendo os sectores agro-alimentar, rochas ornamentais, vitivinicultura, 

cortiça e turismo os mais relevantes. Os sectores das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) bem como a aeronáutica são considerados sectores emergentes.  

Nota: Não faz sentido o PRIA se não for urgentemente remodelada a rede ferroviária de acesso a 

Sines e de ligação ao Alentejo interior, evitando a sua marginalização do esforço geral de 

desenvolvimento equilibrado regional com grandes potencialidades em Sines. 

3.7. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROFAL) 

O PROFAL foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de Abril. As orientações 

estratégicas florestais constantes do PROFAL, no que respeita a ocupação, uso e transformação 

do solo florestal têm que ser contempladas na elaboração do presente Plano de Urbanização. 

No Mapa Síntese (Figura 16) deste plano, o concelho de Sines está afecto às seguintes classes 

de uso do solo: 

• Zonas florestais relevantes – área florestal de Sines; 

• Sítios da lista nacional (Directiva Habitats); 

• Zona afectada (PROLUNP); 

• Zona de restrição (PROLUNP); 

• Corredores ecológicos; 

• Áreas críticas sob o ponto de vista da floresta contra incêndios; 

• Áreas protegidas; 

• Albufeiras e linhas de água. 

No Mapa Síntese estão também delimitadas as sub-regiões homogéneas, estando definidas, no 

concelho de Sines, as sub regiões “Pinhais do Alentejo Litoral” e “Serras de Grândola e do 

Cercal”. 
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Figura 16– Mapa Síntese e legenda, Carta n.º 1 e n.º 2 

A área florestal de Sines, constituída em 1989 com cerca de 9 371 ha, está sujeita à elaboração 

de um Plano de Gestão Florestal (PGF) e tem como objectivos a produção, protecção e recreio, 

enquadramento e estética da paisagem. Foi ainda atribuído o grau de prioridade “Alto (1)”, uma 

vez que se classificou de “floresta modelo; matas históricas e matas elementos únicos na sub-

região”. 

3.8. Plano de Ordenamento do Território do Alentejo Litoral (PROTALI) 

O Plano de Ordenamento do Território do Alentejo Litoral (PROTALI) foi aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 26/93, de 27 de Agosto. 

O PROTALI, através dos respectivos Relatórios e Regulamento, propõe uma ocupação do 

território com determinados condicionamentos, ou mesmo proibição, à instalação de unidades 

poluentes, cujos efeitos globais ultrapassem os valores máximos permitidos pela legislação em 

vigor (Artigo 44º do Regulamento do PROTALI e Artigos 109º a 120º do Regulamento do PDM e 

respectivo quadro anexo).  
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Compete ao Plano de Urbanização da ZILS elaborar um instrumento para avaliação da 

capacidade de carga do território na sua área de intervenção e na sua relação com a envolvente, 

que deverá ser completada com Avaliações de Impacte Ambiental e Propostas e Valorização 

Ambiental. 

No plano são definidas três Cartas de Ordenamento que representam o zonamento estrutural, geral e 

especial, respectivamente (ver  

Figura 17, Figura 18). O território está ainda dividido em três “faixas de ordenamento”, a faixa 

litoral (FL), a faixa central (FC) e a faixa interior (FI), como se pode verificar no extracto da Carta 

de Ordenamento I. Salienta-se que a área de intervenção está localizada na Faixa Central. 

No que diz respeito à Carta de Zonamento Geral a área abrangida pelo PUZILS está classificada 

como plataforma Portuária-Industrial de Sines, obedecendo a regulamentação deste espaço às 

normas contidas no Plano Director Municipal do Concelho de Sines. 

Figura 17 - Cartas de Ordenamento I e II 
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Relativamente à Carta de Ordenamento III, estão definidas extensas áreas de salvaguarda de 

recursos minerais que abrangem um número significativo de áreas reservadas para exploração de 

recursos naturais, sendo abrangidas as “zonas de calcários e dolomitos e série vulcano-

sedimentar básica de Santiago do Cacém e os complexos vulcano-siliciosos da faixa piritosa e do 

Cercal”2. No que diz respeito à área em estudo, esta não está abrangida nas áreas referidas. 

Figura 18 – Carta de Ordenamento III 

3.9. Plano Rodoviário Nacional 

Este plano sectorial foi aprovado através do Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de Julho, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 98/99 de 26 de Julho, pela Declaração de rectificação nº 19-

D/98 e pelo Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de Agosto. 

O PRN 2000 localiza no município de Sines várias vias de comunicação que, de acordo com a 

classificação adoptada, fazem parte integrante da Rede Nacional das Auto-Estradas – Itinerários 

Principais, da Rede Fundamental e da Rede Complementar. Os eixos viários abrangidos são o 

Itinerário Principal n.º 8 (IP8), os Itinerários Complementares n.º 4 (IC4) e n.º 33 (IC33), bem como 

a Estrada Regional n.º 261-5 (ER 261-5), que estabelecem ligações com Santiago do Cacém, 

                                               
2 In DR n.º 26/93 de 27 de Agosto, que aprova o PROTALI 
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Évora, Faro e Espanha. São vias que contribuem para encurtar as distâncias e os tempos que 

actualmente se verificam entre o município de Sines e os municípios referidos, bem como a 

circulação de maiores fluxos de tráfego. 

Quadro 20 – Hierarquia viária estabelecida pelo PRN2000 e principais ligações rodoviárias 

Rede Nacional de Auto-Estradas – Itinerários Principais 

IP8 Sines – S. do Cacém Sines – Santiago do Cacém (A26) 

Rede Fundamental 

IP8 Sines – Vila Verde de Ficalho Sines – Santiago do Cacém – Beja – Serpa – Vila Verde de Ficalho 

Rede Complementar 

IC4 Sines – Faro Sines – Lagos – Portimão – Faro 

IC33 Sines – Évora Sines – Grândola – Évora (IP7) 

Estradas Regionais 

ER 261-5 C. Nova de Santo André – Sines C. Nova de Santo André (entroncamento da ER 261) – Sines 

De acordo com a figura 11, onde se pode ver as 

intenções para o Distrito de Setúbal, é possível 

perceber a hierarquia e o planeamento das rodovias 

estabelecido pelo plano. 

O IP8, que representa um importante eixo regional de 

circulação no sentido Oeste – Este, será a ligação 

privilegiada entre Sines e Beja, um importante centro 

urbano regional que dispõe de infra-estrutura 

aeroportuária, contribuindo para uma maior coesão 

entre Sines e a Região do Baixo Alentejo. Este eixo 

permitirá, ainda a ligação a Espanha, mais 

concretamente a Sevilha. 

O IC33 que ligará a Évora e, consequentemente ao IP7, representa uma mais-valia para o 

desenvolvimento da plataforma logística portuária de Sines através da ligação a Espanha – 

Madrid (um grande centro de consumo) e à plataforma transfronteiriça de Elvas/ Caia que, por sua 

vez, contribuirá para alargar o hinterland do Porto de Sines. 

Relativamente ao IC4, este será a ligação privilegiada entre Sines e a região do Algarve, criando 

melhorias na circulação do tráfego, de veículos ligeiros e pesados, gerado em Sines. Este eixo 

estruturante irá também ligar à plataforma logística regional do Algarve, localizada em Tunes, 

Figura 19 – PRN2000 para o Distrito de Setúbal
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representando assim, um ponto de escoamento potencial das mercadorias chegadas ao Porto de 

Sines. 

3.10. Plano Director Municipal de Sines (PDM de Sines) 

O Plano Director Municipal de Sines foi publicado pela Portaria 623/90, de 4 de Agosto.  

De acordo com a Planta Síntese do PDM de Sines, na área abrangida pelo PUZILS estão 

compreendidas as seguintes classes de uso do solo: 

- Áreas industriais previstas exteriores aos aglomerados; 

- Áreas industriais existentes exteriores aos aglomerados; 

- Áreas abrangidas pela Reserva Agrícola Nacional; 

- Áreas e faixas de protecção, enquadramento e integração; 

- Área de reserva para a Gare de Triagem da CP na Cerca Velha; 

- Outras áreas florestais ou silvopastoris; 

Figura 20 – Planta Síntese do PDM de Sines, Fonte: PDM Sines (Síntese, 1999) 
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3.11. “Master Plan” da Zona Industrial de Sines 

O “Master Plan” da Zona Industrial de Sines (2000), apesar de não estar aprovado e publicado, foi 

desenvolvido pela PGS (actual aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços 

SA) e elaborado em colaboração com as Câmaras Municipais de Sines e Santiago do Cacém, a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Alentejo e a Administração do Porto de 

Sines. 

O Master Plan teve como principais objectivos: definir sectores estratégicos e complementares 

cujas localizações devessem ser privilegiadas, propondo alterações a introduzir nos actuais 

planos de ordenamento e listando os objectivos operacionais da estratégia que lhe deverão ficar 

associados, considerando o Porto de Sines como o grande motor do desenvolvimento da região 

de Sines e de Santiago do Cacém. Também peça chave do próprio desenvolvimento nacional. 

O Plano de Urbanização da ZILS deverá, através de uma análise criteriosa e adequada à actual e 

prevista evolução (a médio e a longo prazo) das condições económicas, sociais e ambientais, 

optimizar as propostas que lhe serviram de base adaptando-as à realidade actual de acordo com 

as perspectivas e as necessidades futuras de Sines no contexto local, regional e nacional 

3.12. Plano de Urbanização de Sines 

O PU de Sines foi aprovado através da Deliberação n.º 200/2008, da Câmara Municipal de Sines, 

de 21 de Janeiro.

O PU de Sines localiza junto ao limite da PUZILS uma área urbana com cerca de 520 ha e onde 

se prevê a concentração de uma população de um máximo de 35 000 habitantes, espaço por sua 

vez encostado à área portuária. O PUZILS deverá, assim, considerar os problemas que resultam 

das inter-relações entre os espaços citados, resolvendo conflitos e tirando partido das possíveis 

sinergias a desenvolver. 
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4. Situação Existente 

4.1. Orografia e condicionantes físicas 

Tanto a Orografia como os condicionamentos físicos do território do PU, não expressam situações 

de particular relevância, com excepção das Zonas de várzea, localizadas ao longo das linhas de 

água, que delimitam o Plano a Norte e a Sul, respectivamente o Barranco dos Bêbedos e a, 

Ribeira da Junqueira (ver Planta de Componentes Físicas). 

Apesar do seu relativo significado, as situações existentes não deixam de constituir um património 

natural a preservar, o qual, de alguma forma, vem a condicionar os processos tendencialmente 

lineares, que integram as lógicas de implantação e expansão industrial. 

Não constituindo necessariamente um obstáculo ao ordenamento deste tipo de territórios, haverá 

que analisar caso a caso, os condicionamentos existentes no quadro do uso do solo previsto, com 

vista a avaliar a lógica da sua permanência, face às intenções de utilização industrial, que desde 

há muito presidem a este território e relativamente às quais, já se realizaram pesados 

investimentos. 

O relevo a sul da cidade, desenvolve-se de forma suave ao longo de quase todo o território, não 

apresentando desníveis ou acidentes significativos, com excepção para a depressão artificial 

resultante da Pedreira localizada a Nascente da Área Portuária de Sines. 

Na restante área, quer nos terrenos já afectos ao uso industrial, quer nos que ainda hoje 

permanecem com utilização agrícola, a orografia possui um perfil suave, não originando a 

existência de linhas de água permanentes, ou com expressão significativa. 

Pela mesma ordem de razões, também as linhas de cumeada, não possuem particular relevância, 

sendo apenas de registar, uma pequena elevação na zona da Esteveira, com um desnível na 

ordem dos 20 m e uma segunda elevação, esta com maior expressão, localizada na proximidade 

da Zona Industrial de Sines, em Chãos, que se desenvolve nas imediações da cota 100. 

Se no relevo não se detectam situações de grande significado, já no coberto vegetal, ao nível do 

seu revestimento arbóreo, podemos apontar a existência, de extensões assinaláveis de mata de 

produção, quer de pinheiro bravo, quer de eucalipto, bem como de montado de sobro, este último, 

nos terrenos envolventes às linhas de água, em particular na Ribeira da Junqueira. 
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No que se refere aos cobertos de pinheiro e eucalipto, assinalam-se as formações localizadas, na 

área da raquete ferroviária (Cerca velha) que se estendem por uma superfície considerável, 

ocupando quase todo o solo não edificado ou agricultado, até ao Barranco dos Bêbedos. 

4.2. Elementos Estruturantes para o Ordenamento do Território da 

Área de Intervenção 

4.2.1. Condicionantes físicas a considerar 

Da leitura que se realizou da área de intervenção, atendendo nomeadamente aos seus aspectos 

orográficos e aos usos actuais do solo e tendo em conta o programa de ocupação definido para a 

zona, considerou-se que se deveria evitar a excessiva uniformização da ocupação futura desta 

área, com unidades industriais e logísticas. Pelo contrário, dever-se-á tirar partido dos próprios 

acidentes orográficos patentes na zona, bem como da existência de alguns maciços arbóreos de 

maior porte e extensão, para desse modo lhe conferir identidade própria e evitar uma paisagem 

industrial inóspita e dificilmente enquadrável no objectivo de equilíbrio ambiental que se pretende 

concretizar. 

Deste modo, considera-se que as duas grandes zonas de baixa que marginam as duas linhas de 

água situadas a norte e a sul da área de intervenção, designadas por Barranco dos Bêbedos e 

Ribeira da Junqueira, devem funcionar como verdadeiros limites da zona industrial e logística e 

espaços de separação entre esta e as zonas agro-florestais que lhe sucedem.  

Por outro lado, o espigão da Esteveira, que se desenvolve a maior cota (cerca de 60 m) que a 

restante área de intervenção e que atravessa a sua parte sul na direcção NE/SW, bem como a 

parte de jusante da Ribeira dos Moinhos (na parte norte da zona, a sul da Repsol e marginal ao 

IP8), podem e devem desempenhar um papel de enquadramento e separação das unidades 

industriais mais pesadas, funcionando ora como espaços de descompressão, ora como 

corredores verdes de protecção e enquadramento a essas unidades industriais. No que se refere 

à parte montante da Ribeira dos Moinhos, deve a mesma articular-se com o referido espigão, de 

forma a delimitar a área a afectar às unidades industriais de maior porte e outras de menor 

impacte na paisagem e mais consentâneas com um espaço de transição com as áreas agro-

florestais que envolvem a nascente a área de intervenção e que se prolongam até à zona de 

serra. 
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Para além destes acidentes físicos decorrentes da própria orografia do terreno, haverá ainda que 

considerar o papel que os actuais maciços arbóreos de maior porte e expressão, desempenham 

enquanto espaços de descompressão no interior do espaço industrial. 

4.3. Ocupação Actual do Solo 

4.3.1. Situação Existente 

A Área de Intervenção é composta pelos terrenos detidos pelo IAPMEI e geridos pela aicep Global 

Parques, os terrenos sob gestão da Direcção Geral dos Recursos Florestais e terrenos de outros 

proprietários, totalizando 2400 ha do total de 4 000 ha que estiveram sob a jurisdição do GAS, o 

que na prática corresponde à então 1ª fase de localização industrial, dado que os restantes 

1600 ha, eram constituídos por áreas de reserva para a futura expansão do Complexo de Sines. 

Segundo o documento fornecido pelo aicep Global Parques no âmbito da elaboração do Plano de 

Urbanização da ZILS, o Master Plan abrange cerca de 2 400 ha na 1ª fase, estando a zona 

industrial dividida em 11 unidades, enquanto as zonas de reserva estão subdivididas em 7, às 

quais acresce ainda uma área de serviços. De acordo com este documento, o somatório das 

áreas das unidades, que constituem o zonamento expresso no Master Plan totaliza 2055ha. Se a 

este valor somarmos a área afecta a faixas verdes de protecção e enquadramento, chega-se aos 

cerca de 2400ha, que constituem a zona sujeita a administração da aicep GlobalParques. 

Todavia, verificam-se algumas imprecisões nos restantes quadros de áreas daquele relatório, cuja 

clarificação se reveste de algum interesse, porquanto resulta a dúvida se algumas das indústrias, 

que pretendem ocupar áreas criticas do ponto de vista paisagístico no seu processo de expansão, 

não o tenham de fazer, recorrendo também ás áreas disponíveis dentro dos seus próprios lotes, 

dado que o valor das áreas das parcelas ainda por ocupar, não são suficientes para albergar as 

necessidades de área, referidas no citado relatório. 

De facto, no caso da Petrogal, verifica-se um diferencial de 73 ha para o lote que lhe está afecto, 

pretendendo a empresa ver contemplada uma expansão de 83,39 ha, para uma zona que vem 

indicada como tendo apenas uma área de 73 ha. Também esta mesma empresa é referenciada 

no quadro de compromissos urbanísticos (principais clientes da Global Parques) como estando já 

instalada numa área de 338,8 ha, quando no zonamento do Plano essa área apenas regista 

314 ha, enquanto no quadro síntese de cada uma das zonas da ZILS, o valor apresentado é 

apenas de 265 ha, daqui resultando o já referido diferencial de 73ha. 
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Da leitura do Quadro de Compromissos Urbanísticos, também se infere que existem actualmente 

cerca de 152ha comprometidos, dependentes da aprovação do PU para se poderem concretizar 

no terreno. 

Nestas circunstâncias, dever-se-á proceder à clarificação destes valores, com vista a uma maior 

assertividade do conceito de Ordenamento a propor. 

4.3.2. Levantamento e Diagnóstico do Edificado Construído 

O estudo de caracterização do edificado abrange um território do Município de Sines, com os 

limites definidos conforme Figura 21, constituído por áreas agrícolas localizadas nos seguintes 

lugares: 

-Bêbeda localizada a Norte Do IP8 

-Casinha, Lentiscais, Cerca Velha, Quinta dos Pêgos, Barbuda, Bolbugão, Dalda, Misericórdia, 

Assumada, Esteveira, Vale Marim e lugar de Altura do Poço localizados a Sul do IP8. 

Figura 21- Limite da zona de intervenção 
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4.3.2.1. Enquadramento 

A maior parte do território objecto deste estudo é da propriedade do estado e veio à sua posse 

motivada pelas expropriações sistemáticas, quando do início do complexo industrial de Sines.  

As construções existentes nas propriedades expropriadas, destinam-se a habitação e apoio 

agrícola. Mantêm-se ocupadas pelos anteriores proprietários expropriados, visto que obtiveram 

autorizações ou contratos de arrendamento dos seus anteriores prédios.  

Dessa forma têm mantido ao longo dos anos pequenas explorações agrícolas apoiadas numa 

rede aligeirada de infra-estruturas básicas, constituindo para estas famílias uma actividade 

complementar à actividade principal (Figura 22). 

Figura 22 - Zona de pequenas explorações agrícolas (Nº1 em planta) 

Considerando-se esta excepcional situação, verifica-se uma deficiente conservação das 

construções e da paisagem, que não é mais do que o reflexo dos condicionalismos impostos por 

uma actividade desenvolvida a tempo parcial e em terrenos onde se desconhece o planeamento. 

Figura 23 - Construção localizada no lugar da Casinha (Nº2 em planta) 
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Em contraste com esta situação e na sua proximidade, verifica-se que nos lugares de Casinha, 

Lentiscais, Altura do Poço existem prédios de propriedade privada, ocupados com construções 

com boas condições de utilização e executados com materiais tradicionais (Figura 23). 

A zona de intervenção localizada a norte e nascente da Petrogal é servida de redes de 

abastecimento de água e rede eléctrica.  

A sul da Petrogal, nos lugares designados por Misericórdia, Vale Marim, Assumada, Esteveira e 

Altura do Poço, não existe rede de abastecimento de água, sendo que a Câmara Municipal de 

Sines assegura o abastecimento de água a 4 famílias que ocupam construções sem qualquer 

vínculo nos lugares de Altura do Poço (3 famílias) e Esteveira (1 família).  

Estes lugares são servidos por rede eléctrica, à excepção do lugar de Assumada. 

Os arruamentos, de uma forma geral apresentam faixas de rodagem em muito mau estado de 

conservação, em terra batida ou em betuminoso, mas sem passeios, não permitindo uma fácil 

utilização automóvel. 

As construções existentes na zona objecto de intervenção encontram-se dispersas pelo território, 

não apresentando entre elas uma equilibrada relação de vizinhança. 

4.3.2.2. Características do Edificado – Estado de Conservação 

Figura 24 - Construções e zona envolvente a necessitar de obras (Nº3 e 4 em planta) 

A maioria do edificado existente no território de propriedade do estado é composta por um piso de 

altura, verificando-se poucas construções com dois pisos, com uma estrutura de alvenaria de 

pedra, e paredes exteriores com reboco pintado. 
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As coberturas são predominantemente inclinadas, revestidas a telha cerâmica, de cor natural. 

Algumas coberturas, devido à sua degradação, foram substituídas por elementos dissonantes, em 

chapas de fibrocimento. 

As caixilharias, regra geral, em madeira, encontram-se em mau estado de conservação. 

As empenas encontram-se num estado razoável de conservação. 

As construções existentes nas propriedades privadas encontram-se, regra geral, com boas 

condições de utilização, verificando-se nesta data obras de reconstrução em prédios privados 

(Figura 25). 

Figura 25 - Construção em fase de acabamentos (Nº5 em planta) 

As cores utilizadas nas pinturas das construções inseridas na zona objecto deste estudo variam 

entre a cor branca e azul das fachadas exteriores e a cor azul e amarela nos socos e nas 

guarnições em redor dos vãos, cores perfeitamente integradas na zona (Figura 26). 

Figura 26 - Construção tradicional (Nº6 em planta) 

De uma forma geral as pinturas apresentam necessidades de obras de conservação. 
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A maior parte das edificações localizadas nos lugares da Misericórdia, Vale Marim, Assumada e 

Esteveira encontram-se em estado avançado de degradação, encontrando-se ocupadas por 

antigos proprietários sem qualquer vínculo. 

4.3.2.3. Ocupação 

A ocupação é essencialmente habitacional e de apoio à actividade agrícola. 

Na zona em estudo existe uma empresa de serviços de transportes (TIEL), uma indústria 

(Metalsines), uma taberna e um restaurante. 

Figura 27 - Restaurante(Barbuda) (Nº7 em planta) 

Figura 28 –Taberna (Bêbeda) (Nº8 em planta) 

Existem na zona construções devolutas, muitas em ruínas, que não foram consideradas neste 

estudo. 
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Na zona de estudo encontram-se efectuados 110 contratos de abastecimento de água com o 

Município de Sines, sendo: 

• 44 contratos  - Casinha e Lentiscais 

• 37 contratos  - Barbuda, Bolbugão 

• 11 contratos  - Dalda 

• 10 contratos  - Bêbeda  

• 8 contratos  - Qta dos Pêgos  

Da pesquisa efectuada aos contratos existentes nos serviços de água do município, presumem-se 

(por falta de dados actualizados), que, existam 13 proprietários particulares de prédios abrangidos 

na área em estudo, sendo distribuídos da seguinte forma: 

• Lentiscais ……… 7 proprietários 

• Casinha………… 2 proprietários 

• Cerca Velha……1 proprietário   

• Bêbeda…………..3 proprietários 

Apresentando-se 26 contratos de arrendamento celebrados com a DGF e REFER. 

Todos os restantes 71 contratos correspondem a autorizações dadas pela Câmara Municipal de 

Sines aos interessados. 

4.3.2.4.  Propriedade dos prédios 

De acordo com as informações da fiscalização municipal de Sines, os prédios encontram-se 

ocupados, de uma forma geral, da seguinte forma: 

- Lugar de Bolbugão - A maioria dos prédios está ocupada pelos antigos proprietários que têm 

autorização.. A minoria dos prédios está ocupada sem vínculo; 

- Lugar de Barbuda - A maioria dos prédios está ocupada sem vínculo e a minoria está  ocupada 

pelos antigos proprietários que têm autorização; 

- Lugar de Quinta dos Pêgos - A maioria dos prédios está ocupada sem vínculo; 

- Lugar dos Lentiscais - A maioria dos prédios está ocupada pelos antigos proprietários que têm 

autorização. A minoria dos prédios é de propriedade privada; 
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- Lugar das Fontainhas - A maioria dos prédios está ocupada pelos antigos proprietários que têm 

autorização; 

- Lugar da Cerca Velha - A maioria dos prédios está ocupada pelos antigos proprietários que têm 

autorização; 

- Lugar da Casinha - A maioria dos prédios pertence a proprietários particulares; 

- Lugar da Dalda - A maioria dos prédios está ocupada pelos antigos proprietários que têm 

autorização. 

4.3.3. Cadastro 

O PUZILS abrange terrenos da propriedade do IAPMEI, terrenos da Direcção Geral de Recursos 

Florestais e de outros proprietários. 

A maior parte da área que constitui a primeira fase de localização industrial pertence ao IAPMEI e 

é gerida pela aicep Global Parques.  

A restante parte da primeira fase bem como a totalidade das áreas delimitadas no actual PDM 

como áreas de reserva para futura expansão são da Direcção Geral de Florestas e de outros 

proprietários incluindo o IAPMEI. 

Constitui objectivo do Plano conceber a ZILS como unidade geográfica de ordenamento do 

território sujeita a uma gestão integrada a cargo da aicep Global Parques.  

Para cumprir esse objectivo é necessário, à partida, clarificar o processo de disponibilização dos 

terrenos. 

Os terrenos necessários à execução do PUZILS podem ser expropriados ao abrigo do disposto no 

art. 128º do Decreto-Lei n.º 368/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 316/2007, de 19 de Setembro. 

A declaração da utilidade pública dessas expropriações é da competência da Assembleia 

Municipal de Sines (n.º 2 do art. 14º do Código das Expropriações). 
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4.4. Uso do Solo 
O uso actual do solo na área de intervenção do PU caracteriza-se, como não podia deixar de ser, 

pela dominância dos usos industrial, agrícola e florestal. 

O uso industrial ocupa os cerca de 2 000 ha já referenciados no ponto anterior, enquanto que os 

usos do solo agrícola e florestal constituem a quase totalidade das parcelas do Master Plan

afectas à expansão industrial. 

Apesar do contexto em que se inscreve a sua localização, o uso agrícola apresenta alguma 

diversidade, que passa por terrenos de sequeiro e de regadio, estes ocupando as baixas 

envolventes das principais linhas de água que ora limitam a zona de intervenção a norte (Barranco 

dos Bêbedos), ora a atravessam, na direcção nascente/poente, entre as instalações da Galp e da 

EDP. Por sua vez, o uso florestal reparte-se pelas matas de produção de pinheiro e eucalipto e 

pelo montado de sobro. 

A estrutura agrícola existente, pela sua dimensão e interesse paisagístico, poderá no entanto 

contribuir, em alguns casos, para servir de suporte à estruturação do novo Plano de Urbanização, 

quer através da delimitação/separação de áreas industriais, quer ao proporcionar zonas verdes 

que assegurem um maior equilíbrio ambiental no perímetro da área de intervenção. 

Por outro lado, e como é normal neste tipo de áreas, verifica-se ainda a existência de algumas 

formas de povoamento, tanto disperso como concentrado, baseadas em assentos agrícolas ou 

fruto de construção de génese ilegal, as quais terão de ser reequacionadas no quadro do Modelo 

de Ordenamento que vier a ser definido. No entanto, admite-se eventualmente a permanência de 

alguns núcleos habitacionais (lugares), bem como de alguns assentos agrícolas a prazo, não só 

para a manutenção de espaços verdes que funcionem como cortinas de separação entre 

localizações industriais, mas também como áreas de descompressão no interior do pólo industrial.  

Para além destes usos do solo, devem ainda referir-se os espaços canais consagrados às 

diversas infra-estruturas de transporte, que servem ou atravessam a zona. Destas, são de 

destacar as esteiras do gasoduto e dos oleodutos, as linhas de alta e média tensão, as rodovias e 

as ferrovias – linhas e ramais – que asseguram a acessibilidade interna e conectam a zona com o 

porto e as redes nacionais rodoviárias e ferroviárias.  
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Estas infra-estruturas são descritas e caracterizadas de forma mais detalhada num ponto 

específico deste relatório, pelo que aqui nos deteremos apenas nos aspectos mais importantes 

onde estas afectam o uso do solo. Assim, é de salientar o traçado do IP8, que divide a área de 

intervenção nas suas partes norte e sul, e a linha ferroviária de ligação do porto à rede ferroviária 

nacional (e sua posterior extensão para Évora e Badajoz), bem como os ramais ferroviários de 

serviço às instalações da Petrogal, Repsol e EDP. A linha de ligação ao porto, que inclui uma 

raquete de inversão de marcha (a transformar em interface rodo-ferroviário, de acordo com 

informações da REFER) delimita um corredor de serviço ferroviário que circunda a área de 

intervenção a nascente e a atravessa numa zona situada entre a central eléctrica e as instalações 

da Petrogal. Por sua vez, a EN 261-5 delimita a área a poente, sendo a partir desta estrada 

nacional que se processam os acessos principais às actuais instalações industriais. 

Na Planta de Usos do Solo apresenta-se a distribuição dos usos actuais do solo na área de 

intervenção, sendo aí destacadas as áreas ocupadas pelas unidades industriais existentes e os 

assentamentos humanos mais significativos, bem como as áreas agrícolas que evidenciam uma 

exploração mais ordenada e intensa. 

NOTA: Há que referir que a dinâmica de Sines terá de ser equacionada no conjunto do Trevo 

(Sines, Santiago do Cacém e Santo André) já que a proximidade dos três aglomerados urbanos 

permite uma grande mobilidade e escolher alternativas e complementaridades de habitação e de 

emprego. 

É tema que deverá ser abordado mais aprofundadamente no PDM em estudo. 
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4.5.  Estrutura, Funções Urbanas 

4.5.1. Estudo da Freguesia e Cidade de Sines 

O conceito 

Por unidade orgânica elementar pode ser entendida a menor divisão espacial que ainda apresenta 

características de lugar antropológico3 (Auge 1992). Têm a sua fundamentação no sentimento de 

pertença dos seus habitantes a uma comunidade, numa identidade própria que se afirma por 

oposição ao que lhe é exterior. 

Desta forma distinguem-se das áreas homogéneas cuja classificação se faz à luz de critérios de 

imagem ou forma do edificado ou do espaço público, muito comuns no urbanismo e na 

arquitectura, como o caso dos bairros definidos por Kevin Lynch em A Imagem da Cidade. 

As unidades orgânicas elementares podem ser agregadas em conjuntos de forma a adquirirem 

uma expressão funcional importante à cidade. Por exemplo, os equipamentos escolares e 

desportivos podem estruturar unidades orgânicas agregadas. Desta forma, as unidades orgânicas 

elementares poderão encontrar uma forte correlação com as escolas primárias ou parques infantis 

de proximidade e uma unidade orgânica agregada poderá corresponder à área de influência de 

uma escola secundária ou de um campo de jogos. 

Metodologia de levantamento: 

A demarcação das unidades orgânicas da cidade de Sines foi realizada por inquérito exploratório 

a uma pequena amostra de habitantes. Apesar da subjectividade do conceito e do reduzido 

número de inquéritos, a convergência dos resultados, sobretudo no período anterior à criação do 

Gabinete da Área de Sines (GAS), revela, por um lado, a suficiência da amostra mas, 

principalmente, a forte expressão identitária dos lugares. 

Este levantamento permitiu desvendar uma elevada variação dos mapas mentais e da identidade 

dos lugares ao longo dos últimos 40 anos, devida principalmente aos seguintes aspectos: 

• Crescimento da cidade associado à instalação do porto e ZILS; 

                                               
3 Lugar antropológico, por oposição ao “não-lugar”, é um território identitário, relacional e histórico capaz de formar uma 
cultura própria. A título de exemplo: “Quando um voo internacional sobrevoava a Arábia Saudita, a hospedeira anunciou 
que durante esse período o consumo de álcool era proibido dentro do avião.” [Marc Auge in Antropologia do Espaço – 
Uma Introdução, Filomena Silvano 2001] 



Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines 

 

 

Relatório de Análise  - Setembro 2008 94 

• Imigração expressiva. 

Período anterior ao GAS 

O período anterior à instalação do GAS, até aos anos 1960 e 70, foi caracterizado por 

entrevistados com mais de 40 anos que convergiram nas unidades orgânicas delimitadas. Estas 

distinguiam principalmente diferenças socio-económicas e em alguns casos por grupo de 

afinidades. Nesta época as unidades orgânicas eram muito vincadas e reconhecidas por todos, a 

saber: 

O Bairro das Índias – uma zona de dunas onde moravam pescadores pobres, designados por 

“Índios”, por viverem em cabanas de colmo (à semelhança dos Índios da Meia Praia de Lagos); 

Costa do Norte – nas dunas, a Nascente do Bairro das Índias, era onde moravam os agricultores 

locais conhecidos como “a malta da Costa do Norte”. Destacava-se do Bairro das Índias por estar 

mais ligado à actividade agrícola e era delimitado por uma fronteira natural constituída por um 

canavial denso ao longo da estrada da Costa do Norte (actual Rua da Costa do Norte).  

Bairro dos Pescadores – datado do início da década de 1960, este bairro tem a marca do Estado 

Novo e destinava-se a albergar os pescadores e respectivas famílias. 

Ribeira de Cima – centrada na capela de N.ª Sr.ª das Salas 

Bairro Residencial – um “bairro fino” de moradias, entre o parque de campismo e o depósito de 

água, onde moravam famílias abastadas e algumas pessoas de Lisboa que aqui tinham as suas 

casas de férias; 

Trás-de-Castelo – a Nascente do Castelo, correspondia à actual zona do Alcarial e S. Rafael, não 

englobava a zona de St.ª Catarina. Era delimitado a Norte pelo Parque Desportivo Municipal (IOS) 

e a sul pela encosta da praia Vasco da Gama; 

Penedos e Atalaia – os seus habitantes eram designados pelos de “Trás-de-Castelo” como “a 

Malta dos Penedos”. É difícil definir a fronteira desta unidade orgânica que tinha o seu centro no 

Largo da Atalaia.  

A distinção entre as duas unidades acima referidas é ténue, uma vez que não tem origem em 

diferenças socio-económicas mas em grupos de afinidades. No seu conjunto correspondem à 

zona histórica de Sines, que era designada na altura como “a Vila” pelos que moravam fora dela. 

A Vila tinha o seu limite Norte na Rua Marquês de Pombal, a Nascente no Rossio (actual Largo da 

NO

O 

Vila 
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República), a Poente numa linha de água (actual Av. General Humberto Delgado) e a Sul na 

arriba da praia. 

Trás-de-Quintais – a Norte da Vila existia uma zona de hortas que deu origem à designação da 

“Malta de Trás-de-Quintais” às pessoas que moravam daí para Norte e Nordeste (na área 

correspondente ao actual PP Norte) 

Rossio – corresponde ao actual Largo da República. Era um centro, já fora da Vila, que servia 

de local de encontro à “malta do Rossio”. Torna-se difícil delimitar com rigor o polígono da sua 

área de influência pois surge, não por albergar um grupo socio-económico, mas pela afinidade 

de um grupo que fazia deste ponto o seu local de encontro. 

Na Figura 29 estão esquematizadas as áreas orgânicas de Sines, tal com existiram até à década 

de 1970.  

A sua configuração mostra o quanto o tecido urbano ainda estava pouco consolidado à data. O 

facto de não existir um contínuo urbano reforçava ainda mais a identidade dos lugares de Sines e 

a sua distinção. 

NE 

E 
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Rossio

Zona da Costa do Norte

Trás-de-Quintais

Trás-de-Castelo

A Vila

Rib.ª de Cima

Bairro dos 
Pescadores 

Bairro Residencial

Bairro das Índias

0                               500 m

Figura 29 - Áreas orgânicas da cidade no período anterior à criação do Gabinete da Área de Sines (GAS) – 1970’s 
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Período posterior ao GAS 

Dos finais da década de 1970 até aos dias de hoje: 

Este período é marcado no seu início por fortes convulsões sociais, devidas ao processo de 

expropriação sistemática promovido pelo GAS e pela forte imigração verificada. A partir do final da 

década de 1970, Sines sofre um súbito incremento demográfico e perde a configuração urbana e 

social que até aí tinha. 

Surgem novos bairros, em muito semelhantes aos da Cidade Nova de Santo André, unidades de 

vizinhança muito voltadas para si próprias, que redefinem a geografia mental de Sines diluindo as 

unidades orgânicas do passado. Alguns destes novos bairros criaram identidade, afirmando-se 

enquanto unidades orgânicas, por via das actividades desenvolvidas pelas respectivas comissões 

de moradores (festas populares, bailes, torneios de futebol entre outros). No início da década de 

1990 verificou-se um declínio da actividade associativa dos bairros, que assim perderam algumas 

das características identitárias e relacionais que lhes conferiam estatuto de lugar antropológico. 

Neste contexto os novos bairros vão sendo gradualmente incluídos em unidades orgânicas 

agregadas de maior dimensão espacial mas onde já não se encontram identidades tão vincadas 

quanto as do passado. 

Este processo social, que resulta numa diluição das identidades dos lugares e na erosão das 

respectivas “maltas”, encontra causas para além do domínio da urbanização como sejam a saída 

dos jovens locais para “estudar fora”, a intermitência do associativismo, a alteração das formas e 

dos espaços de convivência, o aumento da mobilidade espacial e social, entre outros aspectos da 

história recente de Portugal. 

Assim, na actualidade, a delimitação das unidades orgânicas pelos inquiridos não é consensual e 

baseia-se em critérios subjectivos muito ténues e variáveis.  

Desta forma, num exercício de síntese, foram definidas as seguintes unidades orgânicas 

agregadas, que se encontram esquematizadas na Figura 30. A informação obtida nas entrevistas 

foi tomada em consideração mas o exercício de síntese foi preponderante na definição destas 

áreas, a saber: 
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1- Vila e Sta. Catarina – compreende o centro histórico (anteriormente Vila e Atalaia) 

estendendo-se pelo Rossio e S. Rafael e Santa Catarina; 

2-  Zona Ocidental – engloba toda a área do antigo “Bairros das Índias” e dos Pescadores, 

integrando-se no “Bairro Residencial” 

3- Bairros pós-GAS – esta unidade agregada é composta pelo Bairro 1ª de Maio, Quinta dos 

Passarinhos, Bairro Soeiro Pereira Gomes entre outros. 

4- Zona Norte - Percebeiras e Plano de Pormenor Norte da cidade 

5- Zona Sul-Nascente - Engloba a Quinta do Meio e o Bairro 25 de Abril e corresponde 

aproximadamente à área de intervenção do Plano de Pormenor Sul da cidade; 

Sendo estas áreas os órgãos vivos da cidade de Sines na actualidade, nota-se que não 

preenchem a totalidade do perímetro urbano. Desta forma houve a necessidade de classificar 

e arrumar as restantes áreas, de acordo com a sua vocação. 

• ZIL II – Zona de Indústria Ligeira incluída no perímetro urbano de Sines; 

• Porto de Sines – corresponde à área sob jurisdição da APS; 

• Zona de Expansão Norte – limitada pelos traçados do IP8 e da esteira de pipelines, é 

uma área para onde o PU de Sines aponta a localização do complexo desportivo e outros 

equipamentos e serviços periféricos à cidade; 

• Baixa de S. Pedro e Afeiteira – que não constitui actualmente uma área orgânica mas um 

apêndice periférico da cidade que deverá ser consolidado e devidamente enquadrado no 

tecido urbano existente.  
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Figura 30 - Unidades Orgânicas Agregadas actuais (2007) 
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Áreas Centrais 

À escala da cidade de Sines existem actualmente duas áreas que competem pelas funções de 

centralidade principal. São elas, o centro histórico (concretamente o Largo Poeta Bocage e o 

Largo do Castelo com extensões lineares ao longo das Ruas Francisco Luís Lopes e Marquês de 

Pombal) e a Rua Poeta António Aleixo (no limite Oeste da Av. Humberto Delgado). A primeira 

centralidade tem sofrido sintomas de declínio com a migração de algum comércio e de 

importantes serviços, como é o caso dos Correios, para a Rua Poeta António Aleixo (antiga 

Fábrica Fialho), que se afirma cada vez mais como a nova centralidade. 

Além desta última, há que ter em consideração os dois planos de pormenor da cidade de Sines 

(PP Norte e PP Sul) que prevêem áreas centrais ricas em equipamentos, comércio, serviços e 

espaços verdes. 

Numa localização estratégica está localizado o mercado. 

Figura 31 - Centralidades da Cidade de Sines 

Duas centralidades principais: 

Uma centralidade em declínio – o Centro Histórico; 

Uma centralidade emergente – a Rua Poeta António Aleixo (no limite Oeste da Av. 

Humberto Delgado). 

Duas novas centralidades previstas para os PP’s Norte e Sul 

0                               500 m0                               500 m0                               500 m
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4.6. Acessibilidades Rodo e Ferroviárias 

Numa área industrial e logística com uma tão grande dimensão (2 300 ha, aproximadamente) que 

corresponde à área de intervenção, o traçado das redes principais de acessibilidade rodo e 

ferroviária constitui um dos elementos mais estruturantes da ocupação da zona, a par dos 

aspectos biofísicos que marcam e condicionam a ocupação deste território. No caso particular em 

apreço, a estes corredores de transporte há ainda que adicionar os que se prendem com o 

transporte de energia eléctrica e gás natural, bem como ramas petrolíferas, sistemas 

imprescindíveis ao funcionamento e expansão desta zona industrial, até porque são eles que 

estão na origem da sua criação e desenvolvimento, para além de se apresentarem como uma 

mais valia da zona e, a par com o porto de águas profundas, uma das suas mais importantes 

vantagens relativas. Considera-se, todavia, que, sempre que possível, estes corredores de infra-

estruturas deverão acompanhar as outras redes, de forma a minimizar o seu impacte paisagístico 

e os condicionamentos que impõem à ocupação do território. Esta preocupação deve sobretudo 

estar presente nos novos ramais de ligação que se venham a implantar na zona. 

Por outro lado, a forte interdependência deste espaço industrial e logístico com o porto e as suas 

instalações para o processamento de combustíveis líquidos e sólidos, implica que os vários 

espaços canais associados ao transporte de todo o tipo de granéis e mercadorias não só tenham 

de se inserir facilmente no porto, como ainda deverão estar orientados para potenciar as ligações 

desta zona com o seu hinterland nacional e internacional. 

Tal significa que, para além dos aspectos e condicionantes a considerar habitualmente neste tipo 

de infra-estruturas de transporte – nomeadamente em termos das suas características técnicas de 

traçado e de serviço às unidades industriais e logísticas existentes e a instalar - se deva 

igualmente planear a sua implantação no terreno de forma a não só evitar a excessiva 

segmentação da zona, como também a permitir a maior flexibilidade possível nas ligações futuras 

a efectuar e na ligação às redes nacionais que liguem a zona ao exterior. Refira-se, no entanto, 

que tais objectivos estão de certo modo facilitados pelo facto da própria área de intervenção ser 

como que delimitada em algumas das suas fronteiras pelo traçado das actuais infra-estruturas 

rodo e ferroviárias, enquanto que o dos gasodutos e oleodutos existentes constituem uma 

condicionante dificilmente ultrapassável sem o recurso a elevados investimentos e complexas 

operações de engenharia, que não se vislumbra poderem constituir uma prioridade no curto ou 

médio prazos. 
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Deste modo, o principal desafio que o ordenamento deste território coloca à definição da estrutura 

do seu sistema de acessibilidades, prende-se muito mais com a racionalização dos traçados dos 

corredores de acessibilidades e transporte que terá de acomodar, do que com a alteração da 

matriz fundamental do que já se encontra implantado no terreno. Assim, considera-se que, para 

além das vias principais existentes (IP8, EN 261-5, linha ferroviária de serviço ao porto e ramais 

de ligação à Repsol, Petrogal e EDP), haverá sobretudo que definir um corredor de infra-

estruturas de ligação do porto e da zona industrial e logística ao seu hinterland e redes nacionais, 

onde estejam presentes as valências energéticas e de acessibilidades terrestres.  

Quanto às redes secundárias, o principal cuidado a ter será o do seu traçado funcionar em malha 

regular de distribuição a partir das vias principais, permitindo o máximo de flexibilidade na 

implantação das futuras unidades industriais e logísticas, em função das suas necessidades e 

vocações, sem no entanto segmentar o território de forma excessiva e em conflito com as 

características paisagísticas do território que se considera de manter e valorizar. 

Para além das condicionantes técnicas a respeitar no traçado destas infra-estruturas, a sua 

implantação deverá definir uma malha relativamente larga que delimite a zona e a subdivida em 

grandes parcelas, a partir das quais é possível aceder às unidades a localizar, de forma a 

optimizar a sua função de distribuição e de ligação com o exterior. Será igualmente desejável que 

esta rede secundária se desenvolva em corredores verdes de enquadramento e de delimitação 

dos vários tipos de instalações industriais e logísticas que se prevêem para a zona. 
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4.7. Equipamentos 

4.7.1. Introdução 

Considerando o âmbito específico do presente plano, procedeu-se ao levantamento dos 

equipamentos de nível municipal e supra-municipal na sua área de enquadramento, constituída 

pelas cidades de Sines, Santo André e Santiago do Cacém. Este estudo encontra-se sintetizado 

na Planta de Equipamentos do “Trevo”. A esta escala de análise cada uma das cidades é em si 

uma unidade funcional ao nível dos equipamentos de topo. Apresentam-se ainda na Planta de 

equipamentos do “Trevo” os perfis funcionais de cada cidade, contabilizando os indicadores 

designados por Funções Centrais (FC) e Unidades Funcionais (UF) para cada classe considerada. 

Nesta classificação foram também contabilizados os equipamentos de proximidade de forma a 

tornar visíveis as especializações funcionais de cada cidade. 

No que toca à avaliação das condições de acesso e das carências da rede de equipamentos, a 

análise centrou-se apenas na área de intervenção do PUZILS, concretamente no único 

equipamento aí situado, a Escola Tecnológica do Litoral Alentejano (ETLA), localizada no 

complexo petroquímico. 

4.7.2. Rede de equipamentos na área de enquadramento do PUZILS 

Da análise dos perfis funcionais na Planta de Equipamentos e do Quadro 21 ressalta uma maior 

concentração de funções ligadas à administração pública nas cidade de Sines e Santiago do 

Cacém justificada por serem as sedes dos respectivos concelhos. Por outro lado a cidade de 

Santo André equipara-se a Sines em termos de equipamentos de ensino e investigação, função 

na qual Santiago do Cacém está relativamente menos dotada. Em contrapartida, Santiago do 

Cacém é o pólo privilegiado em termos de equipamentos de saúde e de acesso regional. Já Sines 

distingue-se das restantes por uma maior diversidade e concentração de mercados e 

equipamentos de Segurança e Protecção civil. 
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Sines V. N. Santo André Santiago do Cacém 

Classes Funções 
Centrais

Unid. 
Funcionai

s 

Funções 
Centrais

Unid. 
Funcionai

s 

Funções 
Centrais 

Unid. 
Funcionai

s 
Recreio e 

Lazer 3 4 2 2 3 3 

Religiosos 2 12 2 6 2 5 
Segurança/Pro

tecção Civil 
4 6 2 2 2 2 

Mercados 4 7 3 5 3 4 
Administração 

Pública 4 9 3 6 3 10 

Saúde e 
Assistência 

Social 
4 11 4 9 5 15 

Ensino e 
Investigação 7 10 7 9 5 5 

Desporto 4 4 3 3 4 5 

Total 32 63 26 42 27 49 
Quadro 21 - Perfil Funcional das cidades do Trevo 

De um modo geral há um certo equilíbrio, embora ressalte a importante concentração de 

instalações de saúde e assistência social em Santiago do Cacém e as funções no domínio 

religioso e da segurança em Sines. 

4.7.3. Equipamentos na área de intervenção do PUZILS 

Como foi referido anteriormente o único equipamento colectivo implantado na área de intervenção 

do PUZILS é a Escola Tecnológica do Litoral Alentejano (ETLA), localizada no complexo 

petroquímico. No presente sub-capítulo desenvolve-se a sua caracterização. 

• Oferta lectiva 

A ETLA ministra cinco cursos de Nível III, equivalente ao 12ª ano de escolaridade, em horário 

diurno, nas áreas de: 

• Mecatrónica; 

• Química Industrial – Análise Laboratorial / Química Industrial; 

• Informática de Gestão; 

• Electrónica, Automação e Instrumentação; 

• Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente 
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Os cursos ministrados dão resposta às necessidades das empresas localizadas na ZILS que, por 

sua vez, absorvem grande parte dos graduados. Destas áreas de formação têm maior 

empregabilidade, na área, as seguintes: Electrónica (técnicos instrumentistas), Mecatrónica 

(manutenção, automação) e Química Industrial. 

• Nível de Serviço: 

A procura actual de cursos da ETLA preenche a capacidade do equipamento. Apesar da taxa de 

ocupação estar próxima dos 100% não foram referidas carências em termos de espaços nem 

problemas de saturação. A aicep Global Parques, algumas indústrias e a própria APS referem, 

porém, que há falta de prestadores de serviços especializados, o que justificaria ainda medidas de 

incentivo para formação nas profissões tecnológicas. 

As perspectivas de evolução da procura, neste domínio da formação tecnológica, levaram a que a 

ampliação do equipamento tivesse sido já considerada na Carta Educativa do Concelho de Sines. 

No que toca à oferta aponta-se a criação de cursos de Nível IV em regime pós-laboral, através de 

protocolos a celebrar com outros estabelecimentos de ensino. 

4.7.4. Irradiação, Área de Influência e Acessibilidade: 

Na Figura 32, extraída da Carta Educativa de Sines, encontra-se representada a irradiação da 

ETLA em função da opção modal (a pé e em transporte colectivo particular). A demarcação das 

áreas de irradiação por círculos parte duma simplificação que presume um espaço isotrópico o 

que, particularmente neste caso, suscita algumas reservas. De facto a acessibilidade da ETLA em 

automóvel é óptima, derivada das boas infra-estruturas rodoviárias na sua envolvente. Já no que 

toca aos modos suaves - a pé ou em bicicleta – a acessibilidade é reduzida pelas mesmas vias 

que, estando projectadas para suportar grandes fluxos de tráfego automóvel, não promovem um 

acesso seguro e confortável a peões e ciclistas.  
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Figura 32 – Irradiação das Escolas Secundárias ou equiparadas (Fonte: Carta Educativa de Sines) 

Posto isto compreende-se que, segundo as informações obtidas junto da ETLA, 99% dos alunos 

acedam à escola através do serviço de transporte colectivo particular, contractualizado com a 

Repsol. Esta solução tem contudo o inconveniente do transporte estar sujeito ao horário de 

trabalho da empresa, só havendo carreiras de manhã e à noite. Foi referido pela ETLA o interesse 

em desenvolver um sistema de transporte colectivo em coordenação com o horário escolar.  

Na Figura 32 não é visível o limite da irradiação em transporte colectivo pelo facto de o estudo se 

debruçar apenas sobre o concelho de Sines. Em termos do “Trevo” este limite é apresentado na 
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Figura 33. Verifica-se que esta área de irradiação envolve totalmente as cidades de Santiago do 

Cacém e Vila Nova de Santo André, chegando a atingir os concelhos de Grândola e Odemira. 

No inquérito realizado à ETLA foi referido que os actuais 213 alunos da ETLA são residentes em 

Sines, Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André. As proporções relativas de cada uma 

destas origens no total de alunos é de 36% para Sines e 32% para Santiago do Cacém e Vila 

Nova de Santo André, respectivamente. Compreende-se, pelos dados obtidos, que apesar da 

área de influência da ETLA se estender pelo Alentejo Litoral, a sua capacidade é preenchida pela 

procura nas cidades do “Trevo”. 

Figura 33 - Irradiação em Transporte Colectivo (25 km): 
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4.8. Redes de Infra-estruturas 

4.8.1. Introdução 

A infraestruturação da ZILS inicia-se na década de 70 com a criação do GAS 4– entidade 

constituída por quadros técnicos de excelência – que superintendia os 4 000 ha do Complexo 

Industrial de Sines fruto da visão vanguardista (para a época) do STPC 5 e que pretendia instalar, 

junto a um dos melhores portos de águas profundas da Europa, basicamente dois grandes 

complexos: 

� Químico: centrado no aproveitamento das pirites de Aljustrel mas, complementado por 

unidades de fabricação de adubos, cloro e soda; 

� Petroquímico: constituído por um terminal petroleiro, uma refinaria de petróleo, e uma 

petroquímica de olefinas para produção de etileno. 

O conjunto de infra-estruturas a instalar, previamente, teria de se adequar à escala do 

empreendimento a suportar, pelo que foi concebido um conjunto integrado de sistemas, a saber: 

� Ferroviário assegurando ligações à linha Lisboa/Algarve (em Ermidas/Sado) e, 

evidentemente, às minas de Aljustrel; 

� Rodoviário garantindo boas ligações locais entre o Porto de Sines e as mega-unidades 

fabris a instalar e apoiado em dois eixos fundamentais: 

� Leste – Oeste – constituído pela EN 261-3, estrada com dupla faixa de rodagem, hoje 

classificada como IP8; 

� Norte – Sul – EN 261-5 que se pretende classificar como IC4. 

� Abastecimento de Água para fins industriais, com origem numa captação no Rio Sado, 

próximo de Ermidas, num sistema de adução de grande capacidade de transporte e numa 

albufeira de armazenamento (Morgavel) com 30 milhões de m3; 

� Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais compreendendo um conjunto 

de redes separativas, gravíticas e elevatórias, e uma ETAR para tratamento conjunto de 

águas residuais industriais e de origem urbana; 

� Sistema de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos e Industriais, constituído por um 

aterro sanitário localizado a Leste de Santo André, no Concelho de Santiago do Cacém; 

� Sistema de Fornecimento de Energia Eléctrica baseado numa central termoeléctrica e 

numa grande subestação de distribuição de energia para todo o Sul do País; 

                                               
4  Gabinete da Área de Sines, constituído pelo Decreto-Lei n.º 270/71. 
5 Secretariado Técnico da Presidência do Conselho, organismo criado pelo Decreto-lei nº44652, de 27 de Outubro de 
1962 e que se inspirava nos princípios da EFTA – Associação Europeia de Comércio Livre – a que Portugal aderiu em 
1960 passando a inserir-se num espaço plurinacional europeu que coexistia, com as comunidades europeias. 
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� Rede de pipe-lines que interligava as várias unidades fabris. 

A crise mundial do petróleo de 1973, logo seguida pelo corte do fornecimento de ramas 

petrolíferas provenientes das ex-colónias portuguesas de África, acabou por conduzir à 

estagnação do complexo petroquímico – coração do complexo de Sines – deixando as infra-

estruturas entretanto realizadas em condição de flagrante sub-aproveitamento. De facto à data da 

extinção do GAS no final dos anos 80, embora estivesse instalado em Sines um conjunto de 

indústrias de importância vital para o país 6 – a ocupação da ZILS limitava-se a 15% do total. 

A necessidade de recuperação dos enormes investimentos realizados em infra-estruturas levou à 

criação, em 1990, de uma nova entidade gestora da área industrial em análise – a PGS – que 

procedeu à elaboração do Plano Estratégico para a Área Industrial de Sines logo seguida pelo 

MasterPlan da ZILS, que ainda informou o PDM de Sines já na sua fase final 7. 

Dessa data em diante, praticamente até à actualidade, o Master Plan passou a orientar de forma 

determinante as prioridades de ocupação da ZILS e, os correspondentes investimentos em infra-

estruturas ali realizados, levando em conta a nova realidade do país como membro da CEE e 

consequente integração das infra-estruturas nacionais – sobretudo as portuárias (Terminal XXI) e 

as ferroviárias (Eixo ferroviário de mercadorias Sines-Algeciras-Madrid-Paris) – no contexto do 

hinterland Ibérico e Europeu. 

De acordo com a actual gestora da ZILS – aicep Global Parques – as principais evoluções no 

domínio das Infra-estruturas desde 1990 até à actualidade, para além da construção de vários 

eixos viários estruturantes das zonas seguidamente indicadas, incidiram nas seguintes zonas 8: 

� Zona 10 – 1ª fase, dando resposta à procura por parte de novos investidores (Mossines e 

Kimaxtra); 

� Zona 2L, Zona de Actividades Logísticas – 1ª fase; 

� Zonas 2F1 e 2F2, destinadas ao projecto de expansão da Repsol;

� Zona 2 visando a instalação de importantes investidores, nomeadamente a Artenius, 

Greencyber e Lusofuel 

� Zona 2F3, que constituirá um grande centro de estacionamento e apoio de serviço a 

veículos pesados 9; 

                                               
6 Salienta-se a Central Termoeléctrica a carvão da EDP, a Refinaria da Petrogal e a Petroquímica da CNP / Borealis 
(actual REPSOL). 
7 O PDM de Sines foi ratificado em Agosto de 1990 (pela Portaria 623/90). 
8 Seguiram-se, aqui, as designações adoptadas pela aicep Global Parques em referência ao citado Master Plan. 
9 A zona 2F3 visa criar condições para o estacionamento de veículos pesados das indústrias localizadas nesta zona, 
nomeadamente a REPSOL, ARTENIUS, LUSOFUEL, GREENCYBER, CARBOGAL e EURORESINAS, proporcionando, 
ainda, serviços complementares de restauração e lavagem de veículos. 
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Por seu lado a REPSOL e a GALP têm já em fase adiantada de execução projectos visando a 

expansão das respectivas áreas de ocupação, prevendo-se, ainda, a instalação de novos clientes 

como a NGC e a Central de Ciclo Combinado também da GALP. 

Antevê-se, também, a continuação da ocupação de lotes já constituídos e infra-estruturados nas 

zonas 1A+1B. 

4.8.2. Enquadramento nas Redes Regionais e Nacionais 

Rede Rodoviária 

Ao nível da Rede Nacional o PRN 2000 elaborado pela JAE e que continua a reger as prioridades 

de investimento da actual Estradas de Portugal, S.A. define como eixos de serviços à área em 

estudo (ver Figura 34) a seguinte rede rodoviária: 

� Fundamental: IP8 – ligação Sines / Santiago do Cacém / Beja / Serpa / V.V. Ficalho 

� Complementar:  

� IC4 – ligação Sines - Lagos - Portimão – Faro;  

� IC33 - Sines - Grândola – Évora 

Figura 34- Rede Nacional de Estradas do Distrito de Setúbal, conforme PRN 2000. 

Fonte EP, 2008
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Figura 35 - Extracto da Planta de Síntese do PDM de Sines, 1990

Ao nível Regional / Municipal a estrutura rodoviária que serve o Concelho de Sines continua a 

apoiar-se, hoje, nos mesmos eixos fundamentais traçados pelo GAS na década de 70 e 

retomados pelo PDM de Sines em 1990: 

� Eixo Leste/Oeste (EN 261-3 / IP8) que se assume como o principal eixo de suporte às 

actividades industriais do Concelho, e que liga Sines:  

� a Lisboa e às restantes capitais de distrito através do percurso fundamental 

IP8 / IC33 / A2 10;  

� e à sede do concelho vizinho, Santiago do Cacém, pelo eixo IP8 / EN261-3 11. 

� Eixo Norte/Sul (que se apoia a Norte na ER261-5 e a Sul na EN120-1/IC4) que assegura 

a ligação Grândola-Sines-Odemira-Lagos, com funções de crescente importância como 

eixo de interligação entre os principais pólos turísticos do Litoral Alentejano (Tróia / Porto 

Covo / Vila Nova de Milfontes / Zambujeira do Mar) e de ligação à Costa Vicentina e ao 

Algarve 12; 

                                               
10 O IC33 que assegurará uma ligação mais directa de Sines a Évora ainda se encontra por concretizar no troço 
Grândola / Évora. 
11 Ligação com notórias deficiências: IP 8 apenas está concretizado com dupla faixa de rodagem em cerca de 15,2 km. 
Continua a aguardar-se a concretização (prevista no PRN2000) para Leste a partir do Nó do IC33, troço fundamental na 
ligação transversal Sines-Beja-V.V. Ficalho-Espanha. 
12  O Itinerário Complementar Sines / Odemira / Lagos (IC4) ainda se encontra por concretizar em grande parte 
do traçado no que respeita às características geométricas e de segurança exigíveis num eixo integrante da Rede 
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Rede Ferroviária 

Figura 36 - Eixo Ferroviário Sines-Elvas/Caia 

O ramal ferroviário Ermidas / Sines, acima citado, acabou por ser abandonado no que respeita ao 

transporte de passageiros, embora continue a ser explorado na componente mercadorias. Todavia 

as ligações ferroviárias fundamentais de apoio ao funcionamento da ZILS e do Porto de Sines (ver  

Figura 36), encontram-se ainda por concretizar nomeadamente: 

� a melhoria da ligação de mercadorias Sines / Poceirão; 

� o Eixo ferroviário de mercadorias Sines-Algeciras-Madrid-Paris (definido como 

Projecto Prioritário 1 pela Comissão Europeia), prevendo-se que esteja concluído em 

2012. 

Este último projecto, que assume uma importância primordial não só para o Concelho de Sines 

mas também para a sub-região e até para o país, prevê o desenvolvimento de um eixo ferroviário 

para mercadorias ligando os portos de Sines e de Algeciras, em Espanha, com o centro da 

Europa, estando a ser desenvolvido em articulação com a ligação de Alta Velocidade até Madrid e 

com as Plataformas Logísticas portuárias de Sines e transfronteiriça de Elvas-Caia. 

                                                                                                                                                           

Complementar de estradas do país. Por outro lado as CM's de Grândola, Alcácer-do-Sal, Santiago do Cacém e Sines, 
reivindicam a extensão do IC4 até Tróia. 

Fonte: Secretaria de Estado dos Transportes, Outubro de 2006 
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As repercussões de um projecto de tal envergadura extravasam, portanto, o domínio estrito das 

Infra-estruturas ferroviárias, interligando-se desde logo não só com o domínio das infra-estruturas 

portuárias – uma vez que o Porto de Sines e a respectiva plataforma logística, e a própria ZILS

têm condições para responder a desafios à escala europeia, mas também com as infraestruturas 

rodoviárias. 

A sua infra-estruturação e traçado adequado podem, por outro lado, ajudar a recuperar o atraso 

endémico do Baixo Alentejo, no contexto da política de equilíbrio que a UE tem defendido. 

É de referir que a entidade gestora da rede ferroviária prevê na área do presente plano 

desenvolver a curto prazo o Troço 1 e a médio/longo prazo os Troços 2 e 3. 

Figura 37 – Rede Ferroviária em estudo pela REFER 
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Rede de Abastecimento de Água 

Numa perspectiva de enquadramento regional o Sistema de Abastecimento que serve a ZILS, 

corresponde no essencial ao sistema criado pelo GAS na década de 1970 para abastecer, para 

além da área industrial, os aglomerados urbanos de Sines e a Cidade Nova de Santo André e, no 

essencial, pode resumir-se da forma seguinte: 

� Água Potável 

� as origens de água localizam-se num conjunto de furos de captação profunda 

localizados a norte de Santo André que bombam a água através de uma conduta 

adutora para o reservatório de 5.000 m3 da estação Elevatória (EE) de Santo André.  

� Esta EE realiza a distribuição ao Centro Urbano de Santo André e, alimenta os 

reservatórios de 10.000 e 2.000 m3 de Monte-Chãos  

� Este conjunto de reservatórios, por seu lado, abastece a Cidade de Sines e as zonas 

de indústria pesada e ligeira. 

� Água Industrial 

� Os grandes consumos de água do Complexo Industrial de Sines são assegurados por 

uma captação no rio Sado, próximo de Ermidas.  
� Daí a água é conduzida para a Albufeira de Morgavel13 através de um sistema adutor 

composto por condutas, canais e túneis14. 

Sistema de Tratamento de Águas Residuais 

A ETAR da Ribeira de Moinhos que, como vimos acima, foi construída logo na fase inicial da 

constituição do Complexo Industrial de Sines, tem uma capacidade de tratamento de 

400 000 hab.equivalente, sendo composta pela seguinte sequência de operações de Tratamento: 

� Fase Líquida: 

� Tratamento Primário: Trituração, Remoção de óleos e gorduras, Gradagem, 

Desarenação e Decantação primária; 

� Tratamento Secundário: Lamas Activadas; 

� Fase Sólida:  

� Espessamento de lamas; 

� Desidratação de Lamas. 

                                               
13 Face às variações sazonais de caudal do Rio Sado há necessidade de utilizar a albufeira de Morgavel – com uma 
capacidade de armazenamento de 30 milhões de metros cúbicos – como volante de regularização. 
14 O grande sistema adutor Ermidas-Morgavel é constituído por: uma conduta metálica com 3 Km de comprimento e 2,0 
metros de diâmetro; um canal de secção trapezoidal com 23 Km, paredes e fundo de betão (3,0 m de largura de fundo, 
2,16 metros de altura e 9,48 m de largura de boca) tendo a possibilidade de transportar 12,0 m3/s; e um únel de secção 
variável, com 13 Km, tendo a secção média forma circular com 3,0 m de diâmetro e capacidade de transporte de 12,0 
m3/s. 
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A descarga do efluente tratado é realizada no oceano. Quanto às lamas, após tratamento são 

removidas para Aterro Sanitário. 

Esta ETAR para além de realizar o tratamento das águas industriais provenientes da ZILS, recebe 

também as águas residuais provenientes da Cidade de Sines, e de alguns aglomerados do 

Concelho de Santiago do Cacém. 

Sistema de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos

� Resíduos Sólidos Urbanos 

O sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do Concelho de Sines evoluiu 

significativamente desde a criação, nos anos 70, no âmbito do GAS, do chamado Land-Filling – o 

Aterro Sanitário que foi construído no extremo Norte do Concelho, perto de Santa Cruz, Município 

de Santiago do Cacém – que recebia todos os resíduos produzidos no Concelho de Sines e cuja 

gestão passou, após a extinção do GAS, para a tutela do INAG. 

Em 2000, porém, por iniciativa da Associação de Municípios do Litoral Alentejano (AMLA) – de 

que Sines faz parte – foi criada uma associação intermunicipal15 que, para além da Gestão de um 

novo Aterro Sanitário Municipal construído em Ermidas, assegura igualmente o sistema de 

Recolha Selectiva de Vidro, Papel, Embalagens e Pilhas usadas. 

Assim, os resíduos produzidos pela ZILS equiparáveis a RSU são conduzidos para o Aterro 

Sanitário de RSU de Ermidas. 

� Resíduos Industriais 

Os resíduos industriais de Sines, que incluem Resíduos Perigosos – como as lamas que resultam 

das actividades do Complexo Petroquímico de Sines – têm vindo a ser depositados no Aterro 

Sanitário para Resíduos Industriais localizado a Leste de Santo André, já no Concelho de 

Santiago do Cacém. (actualmente encerrado) 

                                               
15 A Associação referida é a AMAGRA, (Associação dos Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente) 
criada em 2000 e que integra sete municípios: Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, 
Santiago do Cacém e Sines.  Em 2001 a AMAGRA uniu-se à SERURB para criar a AMBILITAL – Investimentos 
Ambientais no Alentejo, empresa intermunicipal responsável pela Gestão do Aterro Sanitário do Litoral Alentejano, 
Central de Triagem, Estações de  Recepção e Armazenamento de Recicláveis e Estações de Transferência da 
AMAGRA. 
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O destino futuro desses resíduos, e dos que entretanto vierem a ser produzidos, continua envolto 

em polémica prevendo-se várias alternativas que passam pelo tratamento em unidades 

especializadas e centralizadas de tratamento físico-químico e de incineração, ou de co-

incineração desses mesmos resíduos em unidades cimenteiras. 

No que respeita à primeira alternativa os primeiros estudos realizados  pela Administração Central 

apontavam o Município de Sines como localização preferencial para a Unidade de tratamento e 

incineração do STRI 16 situação que foi recusada, ainda em Setembro de 1990, pelo Município de 

Sines. Estudos posteriores 17, relativos à avaliação ambiental de cinco localizações de uma central 

de “incineração dedicada”  levaram à decisão ministerial de localização dessa localização em 

Estarreja, a qual foi aceite, em 1994, pelo Município de Estarreja. 

A segunda alternativa – co-incineração – surgiu na sequência da publicação em 1994 pela 

Comissão Europeia de uma nova classificação de resíduos, que incorporava na lista de “Resíduos 

Perigosos” (RP) um número mais alargado de substâncias, levando a que a produção de RP a 

incinerar em Portugal, passasse a ser na ordem das 16 000 toneladas /ano. Para minimizar os 

elevados custos que decorreriam da incineração desse volume de resíduos numa central de 

incineração específica para o efeito, o Governo decidiu criar, em 1996, a Empresa SCORECO 

para levar à prática a co-incineração de RP em cimenteiras. 

Quanto aos Municípios de Sines e Santiago do Cacém, continuam a defender que o Tratamento 

Físico-Químico, no local, dos RP produzidos pela Refinaria de Sines 18, seria o método mais 

adequado de lidar com este problema. 

Sistemas de Produção, Transporte e Distribuição de Energia 

Electricidade 

O Concelho de Sines ocupa um lugar fundamental no contexto da Rede Eléctrica Nacional (REN) 

no que respeita à Produção, já que, a Central Termoeléctrica de Sines (CTS) com uma potência 

                                               
16 Os Estudos referidos foram iniciados em 1986 com um levantamento da produção, tratamento e destino final dos 
Resíduos Perigosos produzidos em Portugal (encomendado pelo Ministério do Ambiente e Recursos Naturais à 
empresa Tecninveste e prosseguiram entre 1987 e 2001, através da Direcção Geral da Qualidade do Ambiente, até à 
proposta do Sistema Integrado de Resíduos Industriais (STRI) que seria composto por uma unidade de tratamento 
físico-químico e de incineração centralizada, dois aterros sanitários e uma estação de transferência. 
17 A Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental que, das 5 possíveis localizações da central de incineração 
dedicada, seleccionou Estarreja, foi presidida pelo Prof. Lobato Faria. 
18 Importa referir que, entretanto, a Refinaria de Sines está a realizar o tratamento dos RP que resultam das actividades 
de refinaria numa unidade de co-incineração localizada em Espanha. 
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instalada de 1 256 MW, é a maior produtora de electricidade do país, assegurando, 

presentemente, cerca de ¼ das necessidades de energia eléctrica de Portugal Continental (ver 

Figura 38) 

A CTS que ficou concluída em 1985, só em 1989 entrou em funcionamento pleno, tendo a sua 

localização em Sines muito a ver com a fonte de energia escolhida para a produção – o carvão – 

já que as águas profundas do Porto de Sines, permitem o acostamento dos navios de grande 

calado que asseguram o transporte dessa matéria-prima. 

O grande problema desta fonte de energia, bem conhecido e relatado hoje a nível mundial é que, 

para além de constituir uma enorme fonte de emissão de CO2 (tal como todas as outras centrais 

de queima de combustível fóssil)19 também emite óxidos de enxofre, de azoto, de carbono e 

partículas. Além disso o arrefecimento da central assegurado pelas águas oceânicas, implica o 

correspondente aquecimento das mesmas na zona envolvente à descarga. 

Importa porém referir que as preocupações de minimização de impactes ambientais, foram uma 

preocupação da EDP desde o início dos projectos20 e construção da CTS, sendo posteriormente, 

entre 1997 e 2000, realizados novos investimentos nesse domínio com a introdução de novos 

queimadores de baixo teor de emissão de óxidos de azoto (um investimento de cerca de 60 

milhões de Euros) de forma a reduzir em cerca de 50% a emissão de gases nocivos para a 

atmosfera. 

                                               
19 A CTS produz cerca 1050 gramas de dióxido de carbono (CO2) por cada kilowatt/hora de energia produzida, o que a 
colocou, em 2006, em 13º lugar na lista das 30 centrais da União Europeia que mais contribuem para o efeito de estufa, 
elaborada pela WWF. 
20 Desde o começo da construção da Central que foi estudado o ecossistema marítimo, de modo a avaliar o impacto do 
sobreaquecimento, e modelada em túnel de vento a emissão de partículas de pó de carvão a partir do seu transporte e 
armazenamento, o que levou à montagem de despoeiradores logo na fase inicial de funcionamento da central. 
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Figura 38 - Rede Eléctrica Fundamental do Concelho de Sines 

A distribuição local continua a ser assegurada pela Subestação de Sines localizada a Nordeste da 

Cidade de Sines, junto ao IP8, a qual ocupa, aliás, um lugar muito mais importante na REN do que 

a simples distribuição de energia eléctrica às zonas urbanas e industriais do Concelho de Sines, já 

que: 

� esta central recebe, a partir da fonte de produção – CTS – 4 linhas de muito Alta-tensão 

(AT) a 400 kV e uma linha de AT a 150 kV  

� e da mesma irradia um conjunto de linhas de AT e muito AT para todo o Sul do país: 

� o conjunto de Linha-dupla a 2x400 kV (linhas 4010 e 4018) que ligam à Subestação 

(SE) de Palmela 

� a Linha 1090, a 150 kV, que liga à mesma SE, seguindo um percurso mais próximo do 

litoral 

� a Linha 4037, a 400 kV, que assegura a interconexão ao Alqueva e a Balboa 

(Espanha) 

� a Linha 1103, a 150 kV, que liga à SE de Ermidas Sado a qual por sua vez liga, 

através da Linha 1104 à SE de Ferreira do Alentejo 

� a Linha 1079, a 150 kV, que assegura a ligação à SE de Ourique 

Fonte: Rede Eléctrica Nacional 
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� o par 1047 e 1048, a 150 kV, que alimentam o Algarve. 

Gás 

Em Abril de 2004, foi inaugurado o Terminal de GN Liquefeito de Sines, o qual tem neste 

momento capacidade para satisfazer 15 por cento do total das necessidades de energia primária 

do país, podendo mesmo essa capacidade ser ampliada para o dobro. 

Antes da instalação deste terminal, o GN chegava a Portugal unicamente através de gasodutos de 

alta pressão, tornando o país altamente dependente do GN argelino. Com a instalação deste 

terminal o país passou a poder contar com outras fontes de GN acessíveis ao transporte por via 

marítima. 

A rede nacional de transporte do Gás Natural é composta por dois gasodutos principais (Setúbal – 

Braga e Campo Maior – Monte Redondo) que atravessam Portugal de norte a sul. Após passagem 

pelo posto de distensão, o gás entra na principal rede nacional de distribuição – a chamada rede 

primária ou média pressão (19-17 bar). Esta conduz o Gás Natural até às zonas de consumo, 

onde as redes secundárias (ou de baixa pressão) asseguram o seu fornecimento a todos os 

clientes domésticos ou empresas com consumos anuais inferiores a 2 milhões de metros cúbicos. 

Os grandes consumidores são, normalmente, fornecidos directamente pela rede de transporte 

nacional. 

Actualmente, a rede de distribuição nacional de Gás Natural encontra-se repartida por seis áreas 

de concessão e por sete redes autónomas de distribuição: a Portgás (distrito do Porto, Braga e 

Viana do Castelo), a Lisboagás (distrito de Lisboa), a Lusitaniagás (distritos de Aveiro, Coimbra e 

Leiria), a Setgás (península de Setúbal), a Tagusgás (distritos de Santarém e Portalegre) e a 

Beiragás (distritos de Viseu, Guarda e Castelo Branco). A distribuição em áreas não 

concessionadas (Algarve, Alentejo e Trás-os-Montes) está a cargo de empresas que adquiriram 

licenças de distribuição deste recurso a partir das Unidades Autónomas de Gás (UAG’s): a 

Duriensegás, Dianagás, Medigás e a Paxgás. 
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Figura 39 - Esquema da Rede de Distribuição de Gás Natural de Sines

A rede de distribuição de gás natural da Cidade de Sines, incluindo a Zona de Indústria Ligeira II, 

é uma consequência directa da instalação do terminal de GN Liquefeito de Sines, estruturando-se 

a rede a partir de uma conduta principal de 160 mm que assegura depois a distribuição: 

� à ZIL2, através de um ramal de 63 mm de diâmetro 

� e à Cidade de Sines, através de ramais a 110 e a 63 mm 

Telecomunicações 

No que respeita às infra-estruturas de suporte à Rede Fixa de Telecomunicações (que serve de 

base aos serviços que lhe são tradicionalmente associados: voz, fax e transmissão de dados por 

ADSL) não se registam evoluções dignas de registo relativamente ao modelo instalado pelo GAS 

na década de 70. 

As principais evoluções no capítulo das telecomunicações registam-se efectivamente nos serviços 

genericamente designados por “banda-larga” que são asseguradas em Sines, relativamente ao 

serviço doméstico e ao serviço às indústrias, pela Portugal Telecom e pela Cabovisão. 

No panorama das telecomunicações do Concelho de Sines há que destacar, ainda, o Plano de 

Comunicações do Porto de Sines, ligado à rede de Serviço Móvel Marítimo. Embora este sistema 

em concreto já se encontrasse instalado à data da publicação do PDM em vigor, as principais 
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inovações centram-se no apetrechamento do Porto com um conjunto de sistemas de informação 

operacionais, departamentais e empresariais com vista à optimização e à agilização dos 

processos de negócio da APS1. À semelhança de Lisboa e Leixões, Sines possui actualmente 

uma plataforma comum para a transferência electrónica dos documentos e de informação com 

vista ao despacho de mercadorias e navios. 
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4.9. Actividade Portuária 

4.9.1. Localização e “Hinterland”

O Porto de Sines localiza-se a uma latitude 37º 57'N e longitude 08º 53'W e a 58 milhas náuticas a 

sul de Lisboa, no cruzamento das principais rotas marítimas internacionais Este-Oeste e Norte-

Sul. A sua localização estratégica aliada às suas características físicas, permitem posicioná-lo 

como o grande porto da fachada Ibero-Atlantica (Figura 40).  

Figura 40 – Fotografia Aérea do Porto de Sines. Fonte: www.portodesines.pt

O seu hinterland directo abrange toda a zona sul e centro de Portugal, ficando a 150 km de 

Lisboa, 125 km de Évora, 100 km de Beja21 e a 182 km de Faro, chegando às zonas de Badajoz e 

de Huelva. Como hinterland alargado, o Porto de Sines posiciona-se de forma muito competitiva 

na Extremadura Espanhola e sobre todo o corredor até Madrid.  

                                               
21 Poderá ficar a cerca de 80km de Beja/Aeroporto através do túnel de ligação Sines-Ermidas, sob a Serra do Cercal 
(túnel com cerca de 3km de extensão). 
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4.9.2. Acessibilidades Marítimas  

O Porto de Sines dispõe de boas acessibilidades marítimas, com fundos naturais de 28m ZH e 

não sujeitos a assoreamento, estando vocacionado para receber navios de grande porte dada a 

não existência de restrições de fundos de serviço. Sendo um porto aberto ao mar, dispõe de dois 

grandes molhes de abrigo – designadamente o Molhe Oeste (com 2.000 m e orientação N-S) e o 

Molhe Leste (com 2.200 m e orientação NW-SE). Está prevista a ampliação do Terminal XXI para 

serviço de contentores. 

4.9.3. Acessibilidades Terrestres  

No que respeita às acessibilidades terrestres, o Porto de Sines e a Zona Industrial e Logística 

associada dispõem de ligações rodo-ferroviárias directas aos terminais e às indústrias existentes, 

que permitem dar uma resposta eficaz ao tráfego actual, embora com limitações muito fortes em 

relação à ferrovia. Para responder ao objectivo estratégico de crescimento do porto (duplicar a 

carga movimentada até 2015), encontra-se em implementação um plano que permitirá ter ligações 

ajustadas ao hinterland Português e Espanhol (IC33 – Sines/Évora/Espanha; IP8 – 

Sines/Beja/Espanha; e ligação ferroviária Sines/Elvas/Espanha).  

4.9.4. Características Gerais do Porto  

O Porto de Sines é um porto de águas profundas, líder nacional na quantidade de mercadorias 

movimentadas, e apresenta condições naturais ímpares na costa portuguesa para acolher todos 

os tipos de navios. Dotado de modernos terminais especializados, pode movimentar diferentes 

tipos de mercadorias e tem excelentes acessibilidades marítimas sem constrangimentos.  

Como referido anteriormente, é o principal porto na fachada ibero-atlântica, cujas características 

geo-físicas têm contribuído para a sua consolidação como activo estratégico nacional, sendo, por 

um lado, a principal porta de abastecimento energético do país (petróleo e derivados, carvão e 

gás natural) e, por outro, posiciona-se já como um importante porto de carga geral/contentorizada 

com elevado potencial de crescimento para ser uma referência ibérica, europeia e mundial. 

O porto, construído na década de 70, mais precisamente em 1978, dispõe de um ordenamento de 

referência, assegurando capacidade de expansão a longo prazo. Conta ainda com acessibilidades 
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terrestres adequadas para o tráfego actual22 e com um plano de evolução rodo-ferroviário que 

permitirá dar resposta às projecções futuras de crescimento do porto e da sua área de influência. 

O Porto de Sines e a Zona Industrial e Logística (ZIL) de retaguarda, com mais de 2.000 ha, 

constituem-se como uma plataforma logística de âmbito internacional com capacidade para 

receber os grandes actores dos sectores marítimo-portuário, industrial e logístico, e, no âmbito do 

Portugal Logístico, contará ainda com uma plena integração da plataforma urbana nacional do 

Poceirão e da plataforma transfronteiriça de Elvas/Caia. Poderá reforçar-se esta situação de 

vantagem com a possibilidade de interiorizar a expansão logística para leste. 

No que respeita à qualidade ambiental e segurança o Porto de Sines detém, desde 5 de 

Dezembro de 2005, a certificação da qualidade em conformidade com os requisitos da norma NP 

EN ISO 9001:2000, conferida pela Lloyd's Register Quality Assurance Limited, no âmbito do 

processo de realização "Movimentação de navios no porto" (que inclui "Pilotagem") e do processo 

de realização "Gestão de contratos de concessão", conforme Certificado de Aprovação N.º 

PTG0230205.  

O Porto de Sines tira ainda partido de uma política integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança 

e Saúde no Trabalho, segundo os referenciais NP EN ISO 14001: 2004 e OHSAS 18001: 1999, de 

forma a assegurar a plena satisfação dos seus clientes e a afirmar uma posição de liderança e 

inovação no sector portuário. 

4.9.5. Ordenamento do Porto de Sines  

O Porto de Sines encontra-se organizado em diversas áreas: Porto de Pesca, Porto de Recreio, 

Porto de Serviços, Terminal de Granéis Líquidos, Terminal Petroquímico, Terminal Multipurpose, 

Terminal de GNL e Terminal XXI (contentores), ZAL Intraportuária e ZAL ExtraPortuária ( 

Figura 41). 

Esta organização do seu espaço interior permite uma optimização dos espaços e das actividades 

que se desenrolam no interior da área portuária. 

                                               
22 Embora a deficiente linha de caminho de ferro possa já estar a contribuir para uma menor procura do Porto. 
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Figura 41 – Mapa do Porto de Sines. Fonte: www.portodesines.pt  

O Porto de Pesca, muito antigo em Sines, é constituído por uma bacia interior, abrigada por um 

quebra-mar que oferece boas condições de protecção para acostagem e fundeadouro das 

embarcações de pesca. Recentemente foi objecto de obras de melhoramento que o dotaram de 

um cais de aprestos e de um cais de descarga de peixe, rampa de varadouro e diversas 

instalações terrestres de apoio (Figura 42). 

Figura 42 – Porto de Pesca. Fonte: www.portodesines.pt
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O cais de aprestos tem 220 metros de comprimento e fundos de -2,50 (Z.H.) e o cais de descarga 

de pescado tem 140 metros de comprimento e fundos de -4,5m ZH, tanto na bacia de manobra 

como na de acostagem. A rampa de varadouro, entre os dois cais, tem uma área de 2 150 m2. 

Na parte terrestre, o Porto de Pesca dispõe dos edifícios da lota e serviços administrativos, de 

comerciantes de aprestos, áreas comerciais e de serviços e de uma fábrica de gelo. Possui, 

ainda, oficinas de manutenção, posto de abastecimento de combustíveis, posto de recepção de 

óleos usados, abastecimento de água e energia e, armazéns individuais de apoio a titulares de 

unidades pesqueiras. 

NOTA: Quanto às condições do mar para a pesca é natural que as obras e actividades do Porto 

alterem algumas situações pré-existentes. Uma atenta monitorização deverá ser mantida e 

tomadas medidas em função da evolução que se verificar. 

O Porto de Recreio de Sines localiza-se junto à Praia Vasco da Gama, sendo ponto de paragem 

obrigatória das embarcações de recreio que percorrem a costa portuguesa em rotas nacionais ou 

internacionais (Figura 43).  

Figura 43 – Porto de Recreio de Sines. Fonte: www.portodesines.pt
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Trata-se do único porto de recreio da costa marítima entre Setúbal e o Algarve, numa zona onde a 

navegação de recreio é intensa durante todo o ano. Apesar da instalação do moderno complexo 

portuário e industrial a reputação de Sines como destino turístico não se alterou. 

O Porto de Recreio de Sines é constituído pelo molhe de abrigo, cais de alagem, rampa de 

varadouro, grua móvel, retenção marginal, terraplenos, e passadiços e "fingers" flutuantes para 

acostagem de embarcações.  

A sua capacidade actual é de 230 lugares de amarração, estando prevista uma gradual ampliação 

até 250 lugares, bem como de um número apreciável de lugares de parqueamento em terra. 

Dispõe de um leque variado de serviços, tais como fornecimento de água e electricidade, berços e 

picadeiros, instalações sanitárias e balneário, lavandaria, posto de abastecimento de 

combustíveis, recepção de óleos usados, telefone público, pagamento automático Visa ou 

Multibanco, vigilância, dados meteorológicos, alguma capacidade local de reparações e de 

lanchonete e bar de apoio à população em geral e aos nautas em particular. 

A ZALSINES integrada no porto e na ZILS constitui-se como uma plataforma logística moderna, 

com elevado potencial estratégico para serviços de valor acrescentado. Encontra-se implantada 

numa vasta área com aptidão logística e disponibilidade de solo, sendo desenvolvida de uma 

forma flexível e faseada. Está vocacionada para a instalação de empresas industriais e de 

serviços, servida por um sistema rodo-ferroviário de grande capacidade e integrada num dos 

principais eixos multimodais da Rede Transeuropeia de Transportes. O terreno afecto ao 

desenvolvimento da ZAL de Sines compreende duas áreas: uma situada na zona intraportuária e 

outra na zona extraportuária.  

A ZALSINES – Zona de Actividades Logísticas de Sines (Figura 44) está a ser desenvolvida pela 

APS – Administração do Porto de Sines, S.A. e pela aicep Global Parques., empresas que gerem 

os terrenos que estão afectos ao projecto (245 ha) desta Plataforma integrada no “Portugal 

Logístico”.  

Numa fase inicial de construção das infra-estruturas básicas e de promoção do projecto, as 

entidades compartem responsabilidades, decorrendo uma fase de contactos tendo em vista a 

constituição de uma parceria com a iniciativa privada.  
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A APS prevê que em breve se possa constituir uma sociedade gestora para a ZALSINES com a 

qual estabelecerá um contrato de exploração, cabendo-lhe a responsabilidade de 

desenvolvimento e implementação do projecto. A sociedade gestora integrará na sua parceria 

entidades profundamente conhecedoras do negócio, oferecendo uma variedade de espaços e de 

soluções de armazenagem, a preços competitivos e adaptados às diferentes necessidades do 

cliente.  

A Zona Intra-portuária é propriedade da Administração do Porto de Sines e é constituída por duas 

zonas distintas: a A (com uma área de 12,3 hectares, que fica localizada junto ao Terminal 

Multipurpose), e a B (18 hectares inseridos no espaço da antiga pedreira).  

Figura 44 –ZAL de Sines. Fonte: www.portodesines.pt

A Zona Extra-portuária encontra-se integrada na ZILS – Zona Industrial e Logística de Sines, a 

sua gestão está atribuída à aicep Global Parques. Numa 1ª fase, esta empresa procede à infra-

estruturação de 73,6 hectares, onde se irá incluir uma plataforma rodo-ferroviária com acesso à 

rede nacional, alfândega e armazéns de consolidação e desconsolidação de cargas, entre outros 

serviços de suporte à actividade logística.  

O Terminal de Granéis Líquidos – TGL (Figura 45), é o maior terminal de granéis líquidos do 

país, foi inaugurado em 1978, tendo sido concebido numa arquitectura de multi-cliente e multi-

produto. Com seis postos de acostagem e fundos naturais até 28 metros ZH, tem capacidade para 

receber navios de porte até 350.000 toneladas Dwt, e permite a movimentação simultânea de 

diferentes produtos (crude, refinados, gases liquefeitos e outros granéis líquidos).  
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Figura 45 – Terminal de Granéis Líquidos. Fonte: www.portodesines.pt

Dispõe de uma esteira de pipelines para a movimentação dos produtos entre o porto, a zona 

adjacente de tancagem e a ZILS – Zona Industrial e Logística onde estão instaladas as principais 

indústrias que utilizam o terminal, das quais se destacam a refinaria de Sines, petroquímica, 

fábrica de resinas e fábrica de negro de fumo. 

O terminal funciona em regime de serviço público de movimentação de cargas, sendo operado 

directamente pela APS. No sentido de dar cumprimento ao previsto no Plano Estratégico do Porto 

de Sines e às orientações da tutela, o serviço está já concessionado. 

O terminal encontra-se equipado com um moderno sistema informático de comando e controlo 

que permite cumprir os mais elevados padrões de segurança nas operações que aí decorrem. Por 

outro lado, tem associada uma estação de tratamento de águas de lastro e resíduos que permite 

dar cumprimento a todas as exigências de ordem ambiental.  
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O TGL conta ainda com uma boa capacidade de expansão, podendo receber novos clientes que 

se queiram instalar na zona de tancagem ou na ZILS. Este terminal dispõe ainda de um parque de 

bancas gerido pela Galp Marinha e Aviação que permite abastecer os navios no TGL através de 

instalação fixa, e em todo o porto através de batelão.  

 

Figura 46 – Terminal Petroquímico. Fonte: www.portodesines.pt

Desde 1981 o Porto de Sines dispõe de um terminal dedicado para produtos petroquímicos, o 

Terminal Petroquímico – TPQ (Figura 46), que permite a movimentação de mercadorias através 

de pipeline dedicado , entre os navios e o complexo petroquímico localizado na ZILS – Zona 

Industrial e Logística de Sines. Este terminal é operado pela Repsol Polímeros em regime de 

concessão de uso privativo.  

O TPQ dispõe de dois postos de acostagem, com fundos de 12 mZH, que permitem a recepção 

de navios até 20.000m3 de capacidade de carga, movimentando produtos como Propileno, 

Etileno, Butadieno, ETBE, Etanol, MTBE, Mescla Aromática, Metanol.  

Faz parte integrante deste terminal um parque de armazenagem com dois tanques criogénicos de 

armazenagem de etileno (25.000 m3) e proplileno (22.000 m3), duas esferas de butadieno com 

4.500 m3 cada, um tanque de ETBE com 10.000 m3 e um tanque de etanol com 6.000 m3.  

O Terminal Multipurpose de Sines (Figura 47) - TMS e Ro-Ro iniciou a sua exploração em 1992 

em regime de concessão de serviço público à empresa Portsines, e está vocacionado para a 

movimentação de granéis sólidos, carga geral e ro-ro.  
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Dispõe de 4 cais de acostagem, com um comprimento total de 643 metros no extradorso, e 266 

metros no intradorso. Com fundos até 18 metros ZH, permite a recepção de navios até 190.000 

toneladas Dwt.  

 

Figura 47 – Terminal Multipurpose de Sines. Fonte: www.portodesines.pt

Para a movimentação de granéis sólidos, nomeadamente o carvão para as centrais 

termoeléctricas nacionais, o terminal está equipado com dois pórticos com uma capacidade média 

de movimentação de 2.000 toneladas por hora cada. Dispõe ainda de um parque de 

armazenagem de carvão, sendo o seu escoamento tipicamente realizado por tapete rolante para a 

central termoeléctrica de Sines, e por ferrovia para a central termoeléctrica do Pego.  

Para a carga geral existe uma ampla área de cais e de armazenagem que permite o célere 

escoamento das mercadorias quer através da rodovia quer da ferrovia, existindo lotes disponíveis 

para a instalação de empresas na área adjacente ao terminal. 

O Terminal de Gás Natural - TGN – iniciou a sua actividade em 2003, é operado em regime de 

concessão de uso privativo pela empresa REN Atlântico, movimentando mais de 50% do Gás 

Natural consumido em Portugal.  

Apresenta-se como a principal fonte nacional de abastecimento deste produto e tem uma enorme 

importância estratégica nacional uma vez que se constitui como alternativa ao gasoduto terrestre.  
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Dotado de um posto de acostagem com fundos de 15 metros ZH, permite a recepção de navios 

metaneiros até 165.000 m3. Para o armazenamento do gás natural recebido, o terminal dispõe de 

dois tanques de armazenagem com capacidade para 120.000 m3 cada, e ainda uma área 

reservada para um terceiro tanque.  

Associado a estes tanques, o terminal está equipado com uma central de regaseificação que 

introduz o gás natural na rede nacional de alta pressão. Existe também uma central de 

enchimento de auto-tanques que possibilita o abastecimento a zonas isoladas da rede nacional.  

O Terminal de Contentores de Sines, denominado TXXI, iniciou operações em 2004, sendo 

operado em regime de concessão de serviço público pela empresa PSA Sines (PSA – Port 

Singapore Authority).  

Com um plano de desenvolvimento faseado, o Terminal XXI oferece fundos naturais de 16 metros 

ZH, permitindo a acostagem dos grandes navios porta-contentores das rotas transcontinentais e 

dos navios das respectivas ligações por feeder.  

Actualmente, com um comprimento de cais de 380 metros e dotado de pórticos post-panamax e 

super post-panamax, tem em curso o referido plano de expansão que motivará já em 2008 o 

alargamento do cais para 726 metros e a instalação de mais pórticos super post-panamax, que lhe 

permitirá disponibilizar uma capacidade total de 800.000 TEU por ano.  

Figura 48 – Fotografia do Terminal XXI 
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A fase seguinte de desenvolvimento pela PSA Sines compreenderá a construção de cais 

acostável com extensão útil de mais 214m, perfazendo um total de 940m, sempre a fundos de 

16mZH. Tratar-se-á de aumentar a capacidade de movimentação do terminal para 1.320.000 TEU 

por ano.  

No que respeita ao hinterland, existem óptimas ligações directas potenciais do TXXI às redes 

nacionais rodoviária e ferroviária, estando estas integradas no Eixo Prioritário n.º 16 

Sines/Madrid/Paris da Rede Transeuropeia de Transportes. Por outro lado, para dar resposta às 

projecções de crescimento, encontra-se em implementação um ambicioso plano de evolução e 

expansão das acessibilidades rodo-ferroviárias, que permitirão garantir a correcta intermodalidade 

para as ligações nacionais e ao interior de Espanha, particularmente à região de Madrid. 

4.10. Riscos e Vulnerabilidades  

A área do PUZILS é um espaço de vulnerabilidade sísmica e de riscos acrescidos pela instalação 

de grandes unidades industriais. Para além disso aí concorrem os transportes marítimos e 

terrestres e as condutas de gás e de combustível que acrescentam perigosidade à ZILS e na 

própria cidade que lhe fica anexa. Estas situações justificam grandes cautelas na organização dos 

serviços de protecção civil e no próprio planeamento do território. 
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4.11. Compromissos Urbanísticos  

A Câmara Municipal de Sines informou a equipa do Plano de Urbanização dos compromissos 

urbanísticos para a área do Plano. 

Será entregue juntamente com o Plano uma Declaração da Câmara Municipal de Sines com todos 

os alvarás de construção e loteamento aprovados e informações prévias favoráveis. 
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4.12. Síntese 

Em síntese poderemos afirmar que Sines e o seu porto de águas profundas apresentam 

condições perfeitamente favoráveis para o tipo de indústrias que aí se têm localizado e oferecem 

boas potencialidades para responder à recente tendência de evolução como terminal de 

contentores e futura instalação de plataformas logísticas. 

Para que Sines possa responder aos seus actuais desafios deverá proceder à remodelação do 

acesso ferroviário, que é deficiente; beneficiar a rodovia, plataformas logísticas; reservar espaço 

para o crescimento urbano da cidade em proporção com o desenvolvimento do porto e da 

indústria; reservar espaços para um eixo de desenvolvimento industrial em direcção a leste, 

beneficiando o interior alentejano; criação de situações morfológicas e de desenvolvimento 

paisagístico favoráveis à qualificação ambiental de Sines, monitorizada com os necessários 

sensores. 

Zona de 
lagoa 

Área 
Central e 
Residencial

Zona 
Industrial 

Falta 
uma 
estação

Perfil 
transversal 
insuficiente

Subida de 
declive 
excessivo

Zonas dunares e 
com bom potencial 
balnear/recreativo 
(Porto Covo) 

Morgavel, 
Boa reserva 
de água

Eixo de desenvolvimento 
não previsto 
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5. Condições Ambientais de Referência 

5.1. Introdução 

No âmbito dos trabalhos a desenvolver para a elaboração do Plano de Urbanização (PU) da 

Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), coube ao Centro de Recursos Naturais e Ambiente 

(CERENA), enquanto parte integrante da equipa de trabalho, caracterizar as “Condições 

Ambientais de Referência”. 

Tendo em consideração a utilização passada e presente da ZILS, foram definidos como principais 

indicadores ambientais, para os quais serão estabelecidas as “Condições Ambientais de 

Referência”, a Qualidade do Ar, a Qualidade da Água (Superficial e Subterrânea) e a 

Qualidade do Solo. 

A caracterização destes indicadores permitirá identificar situações críticas do ponto de vista 

ambiental que deverão ser analisadas e integradas no PU ao nível da elaboração de planos de 

gestão e monitorização ambiental e da Avaliação Ambiental Estratégica. 

O grau de detalhe da caracterização da situação de referência do ar, água e solo estará 

dependente da quantidade e qualidade da informação disponível, sendo, por isso, essencial a 

participação das empresas e indústrias sediadas na ZILS no que respeita ao fornecimento de 

dados. 

5.2. Objectivos 

Perante a impossibilidade de desenvolver atempadamente o trabalho necessário à descrição das 

condições ambientais de referência de todos os indicadores, foram definidos os seguintes 

objectivos para o Relatório Intercalar: 

� Caracterização da Qualidade do Ar de Referência, tendo por base os dados e conclusões do 

Projecto Life Ambiente SINESBIOAR (em que o CERENA foi responsável pela modelação da 

qualidade do ar para o concelho de Sines). 

� Análise dos dados necessários à actualização do modelo de avaliação de qualidade do ar e 

sua interpretação para a área de estudo. 
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5.3. Condições Ambientais de Referência – Qualidade do Ar 

5.3.1. Enquadramento no SINESBIOAR 

Com o objectivo de caracterizar o estado de referência da Qualidade do Ar na área actualmente 

afecta à ZILS, foram utilizados os dados, mapas e conclusões produzidos no âmbito do Projecto 

Life Ambiente SINESBIOAR - “Implementação de um sistema multidisplinar para avaliação e 

gestão da qualidade do ar e dos seus impactes sociais na Região de Sines”. 

Este projecto inédito em Portugal (financiado por entidades públicas e privadas para além da 

comparticipação da Comunidade Europeia), pretendia:

“... compatibilizar o ambiente natural e o social com o desenvolvimento industrial, através da 

implementação de um Programa de Gestão, como resultado de um estudo multidisciplinar, 

baseado em diferentes tipos de dados como emissões, qualidade do ar, bioindicadores, 

biomonitores, uso do solo e dados sociológicos, e em modelos e metodologias de processamento 

desta informação”. 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Alentejo (CCDRA), principal 

beneficiária deste projecto, foi a entidade responsável pela coordenação do SINESBIOAR 

(www.ccdr-a.gov.pt/sinesbioar), assegurando a concretização dos vários objectivos definidos, 

entre os quais: 

� a validação do uso de biomonitores e de bioindicadores na avaliação da qualidade do ar; 

� a modelação espacio-temporal de poluentes através de métodos geoestatísticos; 

� a definição uma rede de monitorização da qualidade do ar para medir os poluentes principais, 
composta por biomonitores e monitores físicos. 

O Comité do Programa LIFE Ambiente distinguiu o projecto SINESBIOAR com o prémio “Best of 

the Best”, considerando-o como um dos 21 melhores projectos, co-financiados através daquele 

programa comunitário, concluídos no período de 2005-2006. 

Apesar dos resultados do SINESBIOAR serem baseados em dados de 2002 considerou-se 

pertinente a sua inclusão neste relatório por se considerarem os cenários de qualidade do ar 

produzidos fiáveis e representativos do que poderá ser a situação actual. 
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No que respeita à sua componente espacial, importa referir que, parte dos dados utilizados neste 

projecto, resultaram de campanhas recentes de monitorização de qualidade do ar na Região de 

Sines. 

5.3.2. Dados de base para a avaliação da Qualidade do Ar 

Fontes de informação 

Para este relatório foram utilizados como dados de base para a caracterização da qualidade do ar: 

� Médias diárias registadas para os poluentes óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2) e 

ozono (O3), nas estações de monitorização da qualidade ar Monte Chãos, Monte Velho, 

Santiago do Cacém e Sonega (integradas na rede nacional de monitorização, fornecidos pela 

CCDRA). (ver Quadro 22 e Figura 49). 

� Concentração média diária de partículas totais em suspensão (PTS), registada nas estações 

de monitorização de Sines e Provença. 

� Médias diárias registadas para os poluentes óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), 

ozono (O3), monóxido de carbono (CO) e partículas totais em suspensão (PTS), registadas em 

estações de monitorização particulares instaladas em algumas indústrias sediadas na ZILS 

(fornecidos pela Refinaria de Sines (Petrogal), pela Central Termoeléctrica de Sines (CPPE) e 

pela fábrica de produtos químicos da região de Sines (ex – Borealis, agora Repsol)). (ver

Quadro 23 e Figura 50) 

� Biodiversidade liquénica e indicadores biológicos de qualidade do ar. (ver Capítulo 5.3.4) 

� Concentração dos poluentes medidos em líquenes. (ver Capítulo 5.3.4) 

� Concentração dos poluentes medidos em tubos difusores. (ver Capítulo 5.3.5)
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Quadro 22 - Estações de monitorização da qualidade do ar (Rede nacional) 

Figura 49 - Localização das estações de monitorização da qualidade do ar (Rede nacional) 

x – parâmetros medido 

- – parâmetros não medido 

Quadro 23- Estações de monitorização da qualidade do ar (Indústrias) 

MONTE CHÃOS MONTE VELHO SANTIAGO DO CACÉM SONEGA 

Código nacional 401 402 404 403 

Latitude 

Longitude 

37º58´N 

08º50´W 

38º04´N 

08º48´W 

38º01´N 

08º42´W 

37º52´N 

08º43´W 

Altitude (m) 103 43 254 195 

Poluentes medidos NOx, SO2, O3 NOx, SO2, O3 NOx, SO2, O3 NOx, SO2, O3 

Tipo de registro Continuo horário Continuo horário Continuo horário Continuo horário 

Chaminé SO2 NOX O3 CO Partículas 

Galp 

(Petrogal) 

x x - - x 

EDP(CPPE) x x - - x 

Repsol 

(Borealis) 

x x x x x 
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Figura 50 - Localização das estações de monitorização da qualidade do ar (Indústrias) 

Caracterização das indústrias 

As indústrias para as quais foram obtidos os dados de monitorização da qualidade do ar, 

apresentam as seguintes características: 

- Galp (Petrogal): complexo dedicado à refinação de petróleo bruto, atingindo cerca de 10 

milhões de toneladas por ano (dados de 2000). Devido à sua flexibilidade processual, pode 

tratar ramas de proveniência e características muito diversificadas. A Galp integra um 

conjunto de 20 unidades processuais e ocupa uma área de 300 hectares. Com três 

chaminés, só a chaminé principal foi analisada por ser responsável por cerca de 74 % das 

emissões. 

- EDP (CPPE – Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade, SA): complexo 

industrial dedicado à produção e venda de energia sob a forma de electricidade e outras, 

resultante da exploração de instalações próprias ou alheias. Este complexo possui duas 

chaminés de emissão. No geral, não se observaram diferenças significativa entre as 

emissões das duas chaminés. Com base nesse facto, foi apenas considerada uma delas. 

- Repsol (Borealis): complexo petroquímico dedicado ao fabrico de matérias plásticas sob 

formas primárias. 
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Da análise efectuada aos dados de monitorização das três indústrias verificou-se que, de uma 

maneira geral, os níveis de SO2 eram mais elevados no caso da Galp. As maiores concentrações 

dos NOx registadas eram as apresentadas pela Repsol. Relativamente aos resultados obtidos 

para as PTS, não se observam diferenças significativas entre as indústrias. (ver Figura 51) 
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Figura 51 - Emissões médias anuais de SO2, NOX, PTS e CO por unidade industrial 

Caracterização dos poluentes 

Os principais poluentes apresentam as seguintes características no que respeita à sua fonte de 

emissão: 

� Óxidos de Azoto (NOx) 

Incluem o NO2 e o NO. As principais actividades responsáveis a nível nacional pela sua 

emissão são: o transporte rodoviário, seguido de outros tipos de transporte móvel (e.g. o 

transporte aéreo, o ferroviário e o marítimo); e os processos de combustão, dos quais a 

produção de energia é uma fonte importante. Este tipo de gases também resulta de alguns 

processos industriais (produção de ácido nítrico). 

� Dióxido de Enxofre (SO2) 

A emissão de SO2 resulta da presença deste gás nos combustíveis fósseis. A nível nacional, 

as principais actividades responsáveis pela emissão de SO2 são a combustão industrial e a 

produção e transformação de energia, podendo também resultar de alguns processos 

industriais (produção de ácido sulfúrico) e refinação de petróleo. 
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• Partículas em Suspensão (PTS) 

As principais fontes antropogénicas de PTS são os processos associados à combustão fóssil, 

e também as industrias que utilizem materiais pulverulentos ou que produzam poeiras em 

alguma fase do seu processo. No entanto, em termos globais, não estão identificadas quais as 

principais actividades responsáveis pela emissão de PM10 (partículas inaláveis com tamanho 

inferior a 10µm), pois as fontes naturais, a formação de partículas secundárias e o transporte 

de longa distância, têm um papel importante nas concentrações ambientais e não estão 

quantificadas. 

� Ozono (O3) 

O O3 é o mais importante dos oxidantes fotoquímicos. Existe em grande quantidade na 

estratosfera, onde tem um papel essencial ao limitar a quantidade de radiação solar 

ultravioleta que atinge a superfície terrestre e também na manutenção da estrutura térmica da 

estratosfera. Na troposfera é também um importante absorvente da radiação IV, sendo um gás 

com efeito de estufa e um poluente secundário nocivo para a saúde. O ozono troposférico 

resulta da transformação de contaminantes químicos em determinadas condições de 

temperatura e exposição solar. 

5.3.3. Caracterização da qualidade do ar com base nas estações de 

monitorização nacionais 

Enquadramento legal 

Para a análise dos valores dos poluentes monitorizados nas estações de qualidade do ar foram 

tidos em consideração os seguintes diplomas legais:

� Decreto Lei nº242/01 de 31 e Agosto: Tem como objectivo a redução dos efeitos directos e 

indirectos das emissões de Compostos Orgânicos Voláteis para o ambiente. 

� Decreto Lei nº281/2000 de 10 de Novembro: Estabelece os limites de teor de Enxofre de 

determinados tipos de combustíveis líquidos derivados do petróleo. 

� Decreto Lei n. º 194/2000 de 21 de Agosto: Transpõe para ordem jurídica nacional a Directiva 

96/61/CE, relativa à Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (IPPC). 

� Portaria n. º 276/99 de 23 de Julho: Transpõe para ordem jurídica nacional a Directiva 

96/62/CE, relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. 
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� Portaria n. º 399/97 de 18 de Junho: Acrescenta à Portaria n.º 286/93 de 12 de Março os 

valores limite de emissão para as novas grandes instalações de combustão que utilizem 

combustíveis sólidos. 

� Portaria n. º 1058/94 de 2 de Dezembro:  Acrescenta à Portaria n.º 286/93 de 12 de Março, os 

valores limite de emissão de Dióxido de Azoto para as instalações de Cogeração. 

� Portaria n.º 286/93 de 12 de Março: Fixa os valores limite e os valores guia no ambiente para o 

Dióxido de Enxofre, partículas em suspensão, dióxido de azoto e monóxido de carbono; Fixa 

também o valor limite para o chumbo e os valores guia para o ozono. 

� Decreto Lei n.º 352/90 de 9 de Novembro: Estabelece o regime de protecção e controlo da 

qualidade do ar. 

Análise dos dados de base das estações de qualidade do ar (ozono) 

Relativamente à caracterização das concentrações de ozono registada nas estações de 

monitorização, e à sua comparação com a legislação em vigor, conclui-se o seguinte: 

� De uma forma geral, os níveis de ozono apresentam semelhanças para todas as estações. 

� Não se observaram diferenças significativas nas distribuições dos valores das estações da 

qualidade do ar. 

� Limiar da protecção da saúde (110 µg/m3 valor médio em 8 horas): foram excedidos os valores 

estabelecidos na estação de Monte Chãos (em Abril e Agosto) e Monte Velho (em Março, Abril 

e Maio). 

� Limiar de protecção da vegetação: foram registados valores superiores relativamente ao valor 

médio numa hora (200 µg/m3), nas estações de Monte Chãos (17-Julho: 204 µg/m3). 

Relativamente ao valor médio em 24 horas (65 µg/m3), verificara-se valores superiores ao 

limiar nas estações de Monte Velho e Santiago do Cacém. 

� Limiar de informação da população: O valor limiar (180 µg/m3) foi ultrapassado na estação de 

Monte Chãos (18-Julho: 182 µg/m3 e 17-Julho: 204 µg/m3), Monte Velho (15-Abril: 190 µg/m3; 

16-Abril: 190 µg/m3; 17-Julho: 196 µg/m3; 18-Julho: 198 µg/m3 e 19-Julho: 190 µg/m3). 

� Limiar de alerta à população (360 µg/m3). Não foi ultrapassado em qualquer uma das 

estações. 
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5.3.4. Caracterização da qualidade do ar com base nos dados de 

Biomonitorização 

Introdução 

A análise da qualidade do ar apresentada nos capítulos anteriores refere-se ao referencial 

temporal das emissões. Com o objectivo de caracterizar a dispersão espacial e espacio - temporal 

da poluição atmosférica foram realizadas campanhas de biomonitorização (recorrendo a 

bioindicadores – líquenes)e campanhas usando tubos difusores. 

Biomonitorização ou a utilização de líquenes como estações de monitorização 

Os líquenes são organismos que resultam da simbiose entre um fungo e um parceiro 

fotossintético. Uma vez que absorvem água e nutrientes directamente da atmosfera, são sensíveis 

a um vasto número de alterações ambientais, pelo que muitas espécies desaparecem ou a sua 

abundância diminui quando o ambiente é sujeito a perturbações. Devido a esta sensibilidade os 

líquenes são frequentemente usados como biomonitores dessas alterações, como alterações 

climáticas, eutrofização do meio, continuidade ecológica e presença de poluentes. 

Sendo organismos poiquilohídricos e não possuindo uma cutícula bem desenvolvida que controle 

o seu conteúdo hídrico, os líquenes adquirem água e solutos a partir da deposição atmosférica. 

De facto, a ausência de verdadeiras raízes torna-os completamente dependentes da deposição 

atmosférica para a sua nutrição. 

Embora os líquenes reflictam de uma forma mais evidente o presente e passado recente, o seu 

lento crescimento e a sua longevidade de décadas permitem-nos obter uma ideia integradora da 

poluição a longo prazo. E dado que podem ser facilmente colhidos e transplantados de local, é 

ainda possível obter uma informação temporal da deposição atmosférica a curto prazo. 

Uma das grandes vantagens da utilização de líquenes como biomonitores consiste no facto de ser 

possível obter uma elevada densidade de pontos de amostragem com custos relativamente 

reduzidos. A qualidade dos dados é assim melhorada, pois o erro associado à variabilidade 

biológica pode ser facilmente compensado com a elevada quantidade de amostras. Como 

consequência, torna-se viável a elaboração de modelos de poluição que não seriam possíveis 

recorrendo aos instrumentos físicos de monitorização devido à reduzida informação proveniente 

dos escassos pontos de amostragem. 
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Avaliação da Biodiversidade Liquénica como primeiro indicador da qualidade do ar 

O objectivo principal do estudo da biodiversidade liquénica é a obtenção de uma imagem geral da 

distribuição espacial do número de espécies. Essa imagem representa todo um conjunto de 

stress/poluentes que afectam a presença de líquenes, possivelmente também de factores 

relevantes que não são medidos, ou mesmo medíveis, no processo de biomonitorização. 

Um segundo objectivo é a obtenção de uma primeira imagem integrada e global de zonas 

potencialmente preocupantes em termos de factores adversos aos líquenes. Essa imagem 

também é necessária para estabelecer os critérios iniciais para a malha de amostragem da 

subsequente biomonitorização liquénica e amostragem passiva prevista no âmbito do 

SINESBIOAR. 

Para determinar uma imagem geral média e a identificar zonas de maior variabilidade em termos 

de biodiversidade liquénica (BDL), foram analisados os elementos recolhidos em 74 locais de 

amostragem distribuídos pela Região de Sines. (ver Figura 52) 

Estes resultados permitiram desenvolver modelos espaciais para a qualidade do ar em toda a 

região de Sines no sentido de identificar os locais críticos, ou seja, os locais com menor número 

de espécies ou locais de maior incerteza, onde seria necessário um maior esforço de 

amostragem, tanto no que respeita à biodiversidade como aos poluentes. 

Figura 52 - Mapa dos locais de amostragem de 

biodiversidade liquénica 
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Avaliação dos indicadores biológicos de qualidade do ar 

Outro dos resultados da campanha de biomonitorização consiste na avaliação de três parâmetros 

biológicos também eles representativos do estado da qualidade do ar: o número médio de 

géneros de líquenes por árvore, o número médio de espécies por árvore e o Lichen Diversity 

Value (LDV) total.  

Os mapas de distribuição espacial obtidos permitiram verificar que os indicadores utilizados têm 

comportamentos semelhantes. Assim, foi possível verificar que as zonas mais perturbadas estão 

localizadas próximo da zona industrial de Sines (ZILS), estendendo-se para Sul e para Nordeste. 

Esta influência negativa poderá dever-se tanto à actividade industrial como à actividade urbana. 

Toda a zona próxima da costa mostra também alguma perturbação o que indica a potencial 

influência da distância ao mar na vegetação liquénica. Toda a zona localizada a Este, a partir de 

aproximadamente 15 km para o interior, apresenta valores mais elevados de biodiversidade, 

indicando que nestas zonas ocorre baixa perturbação.  

Avaliação conjunta dos indicadores biológicos e variáveis ambientais 

Para esta análise foram utilizados os indicadores biológicos da qualidade do ar (a frequência de 

cada espécie e o LDV) assim como variáveis ambientais locais (como perímetro da árvore) e 

variáveis ambientais regionais (como distância à zona industrial de Sines – ZILS). Os indicadores 

biológicos da qualidade do ar e as variáveis ambientais foram submetidos a uma Análise em 

Componentes Principais (ACP) de forma a concluir quanto à influência das variáveis locais nos 

indicadores da qualidade do ar em toda a área de estudo. Esta análise estatística mostrou que a 

biodiversidade liquénica é principalmente influenciada por variáveis regionais como a Distância ao 

Mar e Distância à Zona Industrial de Sines (ZILS) e pouco influenciada por variáveis locais como o 

diâmetro da árvore. 

Evolução histórica dos bioindicadores 

A qualidade do ar da região, medida através dos líquenes como bioindicadores, já tinha sido 

objecto de estudo noutros projectos anteriores. O estudo inicial decorreu entre os anos 1977 e 

1980 enquanto que o segundo estudo decorreu entre os anos 1997 e 1998. De entre os 

resultados é importante destacar que o valor médio do indicador da qualidade do ar se manteve 

constante entre os estudos, variando de 15.45 em 1980 a 16.1 em 1998 até 14.66 em 2002 

(valores entre os quais não existem diferenças significativas). O mesmo acontece com o valor da 

mediana. O valor máximo também não variou significativamente entre anos atingindo o valor de 
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27 em 1980, 26 em 1998 e 25 em 2002. Isto indica que não se verificou nenhuma alteração da 

qualidade do ar que afecte toda a área de estudo. É também importante destacar que o valor 

mínimo foi diminuindo entre estudos, atingindo em 1980 o valor de 7, em 1998, o valor de 3 e 

finalmente em 2002 o valor de 0. Apesar de não se ter verificado uma diminuição generalizada da 

qualidade do ar, localmente na zona da ZILS verifica-se uma variabilidade da qualidade do ar ao 

longo dos últimos 30 anos, que poderá estar relacionada com a dinâmica da ocupação territorial 

daquela região (ver Figura 53). 

                

  

          

Figura 53 – Evolução histórica dos bioindicadores (imagem da distribuição espacial relativa aos 

anos de 1980, 1997 e 2002) 
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Quantificação de poluentes nos líquenes como medida da deposição atmosférica da 

poluição 

Para a avaliação da qualidade do ar na Região de Sines tendo por base as concentrações dos 

poluentes obtidas pela análise a líquenes, foram considerados os seguintes poluentes: cádmio 

(Cd), crómio (Cr), cobalto (Co), cobre (Cu), chumbo (Pb), manganês (Mn), mercúrio (Hg), níquel 

(Ni), zinco (Zn), alumínio (Al), ferro (Fe), bifenis policlorados (PCB), cálcio (Ca), magnésio (Mg), 

potássio (K), silício (Si), titânio (Ti), urânio (U), dioxinas e furanos (PCDD/Fs), enxofre (S) e azoto 

(N).  

Para tal recolheram-se amostras do líquene Parmelia hypoleucina em 122 pontos de amostragem 

e do líquene Ramalina canariensis em 5 locais.  

A análise multivariada dos dados relativos às concentrações dos poluentes, utilizando a Análise 

em Componentes Principais (ACP), permite concluir o seguinte: 

� A distribuição espacial do Factor 1 obtido através da ACP e que é caracterizado pelos 

elementos característicos de material particulado, nomeadamente o Fe, Al, Co e Ti, e por 

alguns elementos cuja origem pode ser industrial, como é o caso do Ni e Cr, permite verificar 

que existe uma maior deposição conjunta desses elementos ao redor de Sines, incluindo a 

zona industrial e expandindo-se para SE no sentido dos ventos dominantes. (ver Figura 54) 

A área de distribuição destes poluentes encontra-se concentrada numa região específica e 

alargada apenas a essa região. Podemos considerar que esta área está mais contaminada por 

partículas. As partículas podem ter origem industrial, no tráfego ou em dispersão de partículas 

de solo através do vento em zonas pobres em vegetação. 

� A distribuição espacial do Factor 2 obtido através da ACP e que é caracterizado pelos 

elementos Hg, Pb, Zn e Cu, permite verificar que existem alguns focos muito pontuais situados 

a Norte. Alguns destes focos podem estar associados a zonas mineiras ou ricas em pirites e 

nestes locais os valores obtidos nos líquenes podem ter esta proveniência. 

Existe ainda uma maior concentração destes elementos associados a vias de comunicação, 

mostrando que alguns destes elementos poderão estar associados a emissões de veículos 

(ex. Zn) ou a antigas emissões de veículos (como o Pb) mas estando eventualmente 

acumulados no solo, continuam a ser dispersados pelo vento em redor das principais vias de 

comunicação. A concentração elevada dos elementos Hg e o Cu poderão estar associadas ás 

particularidades geológicas da zona NE da região de estudo. (ver Figura 55) 
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Figura 54 - Distribuição espacial do Factor 1 

resultante da ACP e que agrupa o ferro, alumínio, 

cobalto, níquel, crómio, titânio e manganês. Cada 

local foi classificado de acordo com a relação com o 

Factor representado, variando de positivo (locais 

com elevadas concentrações de poluentes 

representados a vermelho) a negativo (locais com 

baixas concentrações de poluentes, representados a 

azul) 

Figura 55 - Distribuição espacial do Factor 2 

resultante da PCA e que agrupa o mercúrio, 

chumbo, zinco e cobre. Cada local foi classificado 

de acordo com a relação com o Factor representado, 

variando de positivo (locais com elevadas 

concentrações de poluentes representados a 

vermelho) a negativo (locais com baixas 

concentrações de poluentes, representados a azul). 
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Análise conjunta de poluentes e biodiversidade liquénica 

Os indicadores da qualidade do ar, obtidos através da biodiversidade liquénica, representam uma 

visão integradora da qualidade do ar, uma vez que o seu tempo de resposta é longo e 

corresponde à capacidade da comunidade liquénica recuperar totalmente (pelo menos 5 anos). 

Isto significa que uma forte contaminação da atmosfera num determinado período de tempo que 

leve a um deserto liquénico demorará alguns anos a recuperar toda a flora, isto é, o valor normal 

de espécie de liquenes, mesmo que não haja entretanto nenhuma outra fonte de poluição. 

Relativamente à acumulação de poluentes pelos líquenes, o tempo de equilíbrio da tomada é mais 

rápido e correspondem a alguns meses. 

As variações na biodiversidade apresentam tempos de resposta à poluição atmosférica mais 

lentos do que no equilíbrio relativo à acumulação de poluentes. Locais de baixa biodiversidade 

correspondem em geral a zonas sujeitas a poluição repetida (efeito crónico) ou a eventos de 

poluição com formas muito tóxicas capazes de alterar significativamente esta comunidade 

(poluição aguda, causada por acidentes, formas tóxicas dos poluentes). Por outro lado, locais 

onde a biodiversidade é elevada mas são encontrados valores de poluentes elevados podemos 

considerar que são resultado de uma exposição ocasional ou de formas poluentes pouco tóxicas 

para os sistemas biológicas e que não alteram significativamente a comunidade liquénica. 

Tendo como objectivo uma análise conjunta da Biodiversidade Liquénica e dos Poluentes 

acumulados nos líquenes foi efectuada uma ACP com os dados de Biodiversidade, número de 

espécies e concentração de Poluentes nos líquenes sendo as amostras os pontos de amostragem 

dos poluentes (83 dos pontos de amostragem dos poluentes). 

Uma vez que cada mapa corresponde a um Factor da ACP e como cada Factor está associado a 

um conjunto de variáveis podemos analisar os mapas com base nessas variáveis. 

Assim, o mapa da Figura 56, da esquerda, representa a vermelho os locais associados a maior 

concentração de Ni, Al Cr, Fe, Co e Ti, bem como menor valor dos indicadores da qualidade do ar 

utilizados. Estes poluentes podem ser associados quer a emissões poluentes da zona industrial 

como à presença nesta zona de elevado número de partículas provenientes movimentos do solo 

ou da dispersão pelo vento (ex: devido à existência de solo exposto, agricultura ou tráfego 

automóvel, ou emissões de industrias). 
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O mapa da Figura 57, da direita, representa a vermelho os locais associados a maior 

concentração de Zn, Pb e Hg, bem como menor valor dos indicadores da qualidade do ar. Estes 

poluentes estão associados à emissões do tráfego automóvel estando por isso espacialmente 

associados às principais vias de tráfego rodoviário da região. Em ambos os casos, podemos 

associar à presença deste poluentes a presença de baixa qualidade do ar fornecida pela 

biodiversidade liquénica. Por esta razão os mapas apresentados na Figura 57 são de grande 

importância, apresentando os locais que não só apresentam uma elevada concentração de 

poluentes como uma redução da qualidade do ar indicada pela biodiversidade. ´ 

Figura 56 - Mapas resultantes da análise conjunta de biodiversidade e poluentes 

A partir dos mapas obtidos anteriormente (Figura 56) foi ainda possível construir os dois mapas 

representados na Figura 57. O da esquerda representa uma possível interpretação para a 

classificação de zonas com maior degradação da qualidade do ar utilizando o Factor 1 da ACP 

anterior (uma vez que é o Factor mais importante, representando 36.8% da variância total). 
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Figura 57 - Mapas resultantes da análise conjunta de biodiversidade e poluentes. Esquerda: 

classificação do território com base no factor 1, Direita: zonas de amostragem sugeridas com base 

nos resultados obtidos. 

5.3.5. Caracterização da qualidade do ar com base nos dados de tubos 

difusores  

A campanha de monitorização recorrendo á colocação de tubos difusores visou a medição das 

concentrações de dióxido de azoto, dióxido de enxofre, ozono, benzeno e tolueno, registadas 

pelos amostradores passivos no período entre 31 de Março a 10 de Abril de 2003.  

Com base nos resultados obtidos, foram produzidos os mapas de distribuição espacial 

apresentados nas Figuras seguintes, onde se encontram igualmente representados os pontos de 

colocação dos tubos difusores. (ver Figura 58, Figura 59, Figura 60, Figura 61 e Figura 62) 



Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines 

 

 

Relatório de Análise  153 

Figura 58 – Estimativa da concentração de SO2.  Figura 59 – Estimativa da concentração de NO2 

Figura 60 – Estimativa da concentração de O3  Figura 61 – Estimativa da concentração de benzeno
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Figura 62 – Estimativa da concentração de tolueno 

5.3.6. Análise espacial dos dados de biodiversidade liquénica, bioacumulação 

e dos amostradores passivos 

Genericamente, existe um núcleo junto a Sines onde se verificam os menores valores de 

biodiversidade liquénica e uma tendência muito marcada para o aumento da biodiversidade de 

Oeste para Este, que se encontra provavelmente relacionado com o factor distância à costa da 

amostra.  

Os dados das concentrações de Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Zn, Al, Fe, PCB, Ca, Mg, K, Si, 

Ti, S e N nos líquenes recolhidos apontam para valores mais altos na zona de Sines e a sudeste 

desta. 

As concentrações de NO2, SO2, benzeno e tolueno apresentam valores sobreelevados na zona de 

Sines, em relação à área restante.  

Na zona da Serra de Grândola ocorrem os valores mais elevados de O3, numa mancha de grande 

extensão.  

Comparando os valores estimados com os valores médios para os parâmetros medidos pelas 

estações automáticas de qualidade do ar referentes ao período de exposição dos amostradores 

passivos, verifica-se concordância em termos relativos, mas não em termos absolutos, em 

particular no que respeita aos valores de concentração de SO2. 
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5.3.7. Classificação da contribuição das multifontes  

Este capítulo tem por objectivo avaliar a possível contribuição de cada uma das principais fontes 

industriais ao nível da emissão de poluentes, para os valores registados nas estações automáticas 

de medição de qualidade do ar. 

Com este objectivo, foi realizada uma análise de correlações lineares e análise multivariada de 

dados, nomeadamente, análise em componentes principais e análise factorial de 

correspondências, mas não foram encontrados resultados relevantes.  

Foi desenvolvida e implementada uma metodologia baseada na utilização de redes neuronais 

artificiais (ANN’s), com o intuito de identificar relações não lineares entre as emissões, os 

parâmetros meteorológicos e a qualidade do ar.  

Com base no estudo desenvolvido foi adoptada uma metodologia constituída por duas etapas. 

Numa primeira fase, as séries temporais de cada par - emissão industrial e registo da estação de 

monitorização - foi filtrado, a fim de obter períodos de tempo contíguos em que a contribuição 

dessa emissão industrial específica fosse elevada para a estação de monitorização em questão.  

Com essa finalidade, foi desenvolvido um processo iterativo de optimização, usando um 

variograma entre as emissões industriais e a série temporal da estação de monitorização como a 

função objectivo. Esse processo foi automatizado, através da utilização de uma PNN (Probabilistic 

Neural Network). Posteriormente, o conjunto de pares emissão industrial - estação de 

monitorização pertencentes à classe bem correlacionada foi processado por uma rede neuronal 

de múltiplas camadas com alimentação para a frente (feed-forward multilayer perceptron) treinada 

por um algoritmo de back - propagation.  

A primeira fase consistiu, então, na identificação da relação temporal entre as diferentes emissões 

e as estações de monitorização. A segunda etapa, consistiu na validação e “generalização” do 

modelo temporal para todo o espaço. Ou seja, na análise da extensão espacial do modelo de 

classificação, calculado e testado para as estações de monitorização. De modo a validar o modelo 

temporal para todo o espaço, e com base na campanha de 11 dias de tubos difusores 

(acumuladores do poluente para um dado período de tempo) calculou-se o mapa de valores 

médios acumulados dos poluentes para toda a área (krigagem normal). Assumindo que o referido 

mapa constitui o mapa mais provável da distribuição espacial do poluente, foram procedeu-se à 
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simulação estocástica de imagens espaciais para os diferentes dias daquele período. Para esse 

efeito foi usada a Simulação Sequencial Directa com médias locais. 

Finalmente, cada um dos mapas simulados diários da distribuição espacial dos contaminantes foi 

classificado, utilizando para isso uma PNN, dando origem à probabilidade da contaminação de 

qualquer ponto no espaço pertencer a cada um das 3 fontes emissoras (ver exemplo na Figura 

63). O modelo de dispersão espacio - temporal da contaminação da região ficou assim 

caracterizado com base na actual rede de estações de monitorização e num conjunto periódico de 

campanhas de amostradores passivos (tubos difusores). 

Figura 63 - Áreas de elevada e baixa correlação relativamente às diferentes emissões (PNN Petrogal 

e Sonega) 

Destacam-se como principais conclusões deste estudo os seguintes aspectos: 

- As áreas que apresentam elevada probabilidade de estarem relacionas com as emissões, 

são as áreas que apresentam valores intermédios de concentração de SO2. 

- A PNN determina a probabilidade de um certo par de pontos satisfazer uma relação linear 

entre as emissões e as recepções. Assim, as PNN para as três emissões industriais e para 
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as estações de monitorização são muitos semelhantes. Tal como as emissões são 

similares para o período de 11 dias, os mapas finais da contribuição de cada emissão para 

a poluição que afecta a região são também similares. 

- As áreas afectadas por elevadas concentrações de SO2 não apresentam correlação com 

nenhuma das emissões industriais. De facto, ambas as plumas estão localizadas nas duas 

maiores povoações da região, sugerindo outras fontes poluidoras. 

5.4. Actualização do modelo de avaliação da Qualidade do Ar para 

ZILS 

Os elementos apresentados no âmbito deste relatório referem-se a uma caracterização de 

referência do indicador Qualidade do Ar, baseada em dados de 2002 quer provenientes de 

estações automáticas de monitorização quer resultantes de campanhas de biomonitorização e 

tubos difusores.  

A actualização do modelo de avaliação da qualidade do ar cujos resultados se apresentaram, 

consistirá na integração de dados mais recentes (2002-2007) de qualidade do ar, registados nas 

estações de monitorização da rede nacional e das industrias instaladas na ZILS (uma vez que não 

está prevista a realização de biomonitorização). 

Com estes elementos, será possível proceder à actualização do modelo na sua componente 

temporal pelo que, numa primeira fase, serão identificadas tendências temporais ao nível dos 

valores médios e da variabilidade temporal dos poluentes. 

Numa segunda fase, procurar-se-á identificar períodos de grande correlação entre os valores das 

emissões e as estações (à semelhança do apresentado no Capítulo 5.3.7) assim como realizar o 

estudo comparativo com o histórico disponível até ao ano de 2002. 
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6. Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade 

Pública 

6.1. Introdução 

Nas áreas sujeitas a servidões administrativas ou a restrições de utilidade pública, o licenciamento 

de alterações ao uso do solo depende da consulta prévia às entidades públicas com competência 

específica, nos termos da lei. 

As servidões administrativas e restrições de utilidade pública regem-se, designadamente, pela 

legislação aplicável, evidenciando-se os seguintes domínios: 

• Protecção a equipamentos (edifícios escolares e estabelecimentos de saúde e industriais); 

• Protecção às infra-estruturas de transportes (IP8, estradas nacionais e regionais, vias 

municipais, vias férreas e respectivas áreas non-aedificandi; 

• Protecção às infra-estruturas de transportes e comunicações (estradas nacionais e 

regionais, vias municipais, ferrovias, aeródromo e respectivas áreas non aedificandi); 

• Protecção aos recursos hídricos (linhas de água, leitos de cheia, margens de águas não 

navegáveis, aquíferos e perímetros de protecção às captações de água); 

• Protecção aos recursos geológicos (Areeiros de Cova do Lago e da aicep Global Parques);  

• Protecção às infra-estruturas básicas (redes de saneamento, linhas eléctricas de alta 

tensão, esteiras industriais, gasoduto e oleoduto e respectivas áreas non-aedificandi); 

• Protecção ao património natural (Sítio Costa Sudoeste, ZPE da Lagoa da Sancha, Regime 

Florestal Total, Regime Florestal Parcial, RAN, REN, Montados de Sobro e Azinho, 

Pinheiro Bravo e Eucalipto) 

• Protecção aos marcos geodésicos; 

Desenvolvem-se em seguida as servidões administrativas e restrições de utilidade pública em que 

algumas afectam a área de intervenção do Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística 

de Sines, adiante designado por PUZILS: 
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6.2. Equipamentos 

6.2.1. Edifícios escolares: 

Os estabelecimentos escolares dispõem de protecção no que diz respeito aos afastamentos 

mínimos que qualquer construção deve manter relativamente aos recintos onde se inserem os 

edifícios, no mínimo 12 m ou superior a uma vez e meia a altura da construção. 

Referência do local sujeito a servidão:  

Escola Tecnológica do Litoral Alentejano, na REPSOL. 

6.3. Infra-estruturas de transportes e comunicações

Neste domínio das infra-estruturas de transportes o factor mais restritivo ao ordenamento nos 

corredores adjacentes poderá não ser o conjunto das servidões que se lhes aplica mas sim a nova 

Lei do Ruído (Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho). As restrições impostas pelo referido 

diploma são variáveis com os volumes de tráfego que, actualmente, podem não impor 

condicionantes. Contudo o aumento do tráfego decorrente da instalação de novas indústrias e 

principalmente de actividades logísticas causadoras de grandes fluxos de e para o porto, poderá 

originar graves restrições no médio/longo prazo. 

No texto que se segue indicam-se apenas as servidões aplicáveis às infra-estruturas de 

transportes explicitadas no manual da DGOTDU e no PDM de Sines com prevalência das 

disposições previstas neste último. 

É desejável que o movimento do porto para o transporte ferroviário e para as plataformas 

logísticas seja estudado com a finalidade de conseguir soluções “ad hoc” para o transporte de 

contentores, granéis e outros tipos de carga, evitando elevados níveis de ruído e o 

congestionamento viário (passadeiras, monorails, pontes aéreas, empilhadoras e, no futuro, 

outros mecanismos a inventar. 

6.3.1. Estradas Nacionais e Regionais 

Definem-se faixas sujeitas a servidão non-aedificandi e medidas a partir do eixo da estrada, 

nomeadamente das seguintes: 

1. Rede Nacional Fundamental:  

IP8 – 50 metros para cada lado do eixo; 
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2. Rede Nacional Complementar:  

IC4 - 35 metros para cada lado do eixo; 

EN 120 - 20 metros para cada lado do eixo; 

3. Estradas regionais: 

ER 261-5 - 50 metros para cada lado do eixo;  

6.3.2. Vias municipais 

A rede rodoviária municipal é constituída pelas estradas, caminhos municipais, arruamentos 

urbanos e outras vias não classificadas, exteriores aos aglomerados, incluindo a rede viária 

estruturante da ZILS. Sujeitam-se a servidão non-aedificandi as faixas ao longo destas vias, 

medidas a partir do eixo da estrada, nomeadamente das seguintes: 

• Estradas Municipais (EM) e Caminhos Municipais (CM) – 10 metros de largura, para 

habitação e com 20 metros, para outros fins; 

• Nas restantes vias públicas não classificadas e fora dos aglomerados urbanos, definem-se 

faixas non aedificandi com 5 metros, medidas a partir do eixo. 

6.3.3. Ferrovias 

Nas ferrovias são constituídas faixas de protecção interditas à edificação com um mínimo de 10 m 

(à qual se soma a altura total do edifício quando o mesmo tem mais de 10m), ou 40 m, contados a 

partir do limite do Domínio Público Ferroviário (DPF), consoante se trate de habitação ou de 

estabelecimento industrial.  

6.4. Rede Eléctrica 

As linhas eléctricas estão sujeitas a servidão constituída pelo DL n.º 26852, de 30 de Julho de 

1936, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 446/76, de 5 de Junho. Esta norma não constitui 

uma servidão mas sim uma restrição de utilidade pública que obriga a manter distâncias mínimas 

entre os condutores de energia eléctrica e os edifícios, devendo ser observada quando da 

instalação das redes ou no acto de licenciamento de edificações na proximidade de linhas 

eléctricas existentes. 
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6.4.1. Linhas de Alta Tensão 

As linhas eléctricas de alta tensão e as redes aéreas de distribuição de baixa tensão, pelos 

problemas de segurança que implicam, justificam a obrigatoriedade de manter distâncias mínimas 

entre os condutores e os edifícios, por forma a evitar contactos humanos. 

A obrigatoriedade de manter distâncias mínimas entre os condutores de energia eléctrica e os 

edifícios não constitui uma servidão administrativa, mas apenas uma restrição que deverá ser 

observada quando da instalação das redes ou no acto de licenciamento de edificações a localizar 

na proximidade de linhas eléctricas já existentes. 

No caso especial das linhas de alta tensão devem ser instituídas servidões de passagem que se 

destinam a facilitar o estabelecimento dessas instalações e evitar que as linhas sejam sujeitas a 

deslocações frequentes  

Sempre que se preveja a passagem de linhas destinadas a alimentar aglomerados urbanos 

devem ser reservados corredores de protecção para linhas eléctricas de alta tensão.  

6.5. Servidão de Saneamento Básico 

A rede geral de saneamento básico na área do PUZILS é constituída pelas redes gerais de 

abastecimento de água para consumo humano e industrial e de drenagem e tratamento de águas 

residuais. 

A rede geral de abastecimento de água para consumo humano é constituída pelas condutas de 

águas entre as captações e os reservatórios de serviço e está em toda a sua extensão abrangida 

pelo regime de protecção, constituindo-se uma faixa de servidão non aedificandi com 5 m de 

largura, medidos para cada um dos lados das adutoras e envolvendo os reservatórios e 

equipamentos da rede.  

A rede geral de drenagem de águas residuais é constituída pelas canalizações entre a câmara de 

reunião dos colectores e a ETAR da Ribeira de Moinhos, e está em toda a sua extensão 

abrangida pelo regime de protecção, constituindo-se uma faixa de servidão non aedificandi com 5 

m de largura, medidos para cada um dos lados dos emissários gerais e envolvendo os 

equipamentos da rede, e duma vasta área na envolvendo à ETAR da Ribeira de Moinhos.  
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Fora do espaço urbano, espaço urbanizável e espaço industrial é interdita a plantação de árvores 

ao longo de uma faixa de 15 m, medidos para cada lado do traçado das condutas de água e dos 

emissários e colectores de águas residuais. 

6.6. Esteiras Industriais 

Numa faixa de 25 metros para um e para outro lado das esteiras industriais (esteiras de tubagem 

e esteira de carvão) é interdita a construção de edifícios não ligados directamente a essas 

infraestruturas, bem como a utilização agrícola ou florestal dessas áreas. 

As faixas supracitadas devem manter-se limpas, de modo a evitar a propagação de incêndios. 

6.7. Gasoduto e Oleoduto 

No gasoduto e oleoduto observa-se em toda a sua extensão o regime previsto na legislação 

específica em vigor e ainda as restrições referidas nos números seguintes. 

Pela faixa de 4 m supracitada, terão livre acesso o pessoal e o equipamento necessário à 

instalação, vigilância, manutenção, reparação e renovação do equipamento instalado. 

É proibida a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 5m para cada lado do eixo 

longitudinal do gasoduto e do oleoduto. 

É proibida a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa de 10 m para cada lado 

do eixo longitudinal do gasoduto e do oleoduto.23

Nas áreas afectas a esta servidão ficam sujeitos a parecer prévio favorável da DGE: 

A aprovação de quaisquer planos de urbanização ou de licenças de loteamentos; 

A aprovação de projectos de construção, ampliação ou reconstrução de edificações; 

O licenciamento de quaisquer actividades não cometidas às entidades exploradoras das 

infra-estruturas do gás natural ou do oleoduto. 

                                               
23 Fonte: Decreto-Lei 374/89 de 25 de Outubro. 
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6.8. Extracção de inertes 

Esta servidão abrange a exploração de inertes (pedreiras, saibreiros, areeiros, barreiros) e de 

áreas cativas  

São definidas e demarcadas zonas de defesa relativamente a locais e edifícios que se pretende 

proteger, com as seguintes larguras em relação às frentes das pedreiras, salvo legislação 

específica e planos de exploração aprovado:  

a) De 5 m, relativamente a prédios rústicos vizinhos, murados ou não;  

b) De 15 m, relativamente a caminhos públicos;  

c) De 20 m, relativamente a condutas de fluidos, linhas eléctricas de baixa tensão, linhas aéreas 

de telecomunicações e teleféricos não integradas na exploração da pedreira;  

d) De 30 m, relativamente a linhas férreas, pontes, rios navegáveis, canais, cabos subterrâneos 

eléctricos e de telecomunicações, linhas eléctricas aéreas ou de alta tensão, postos eléctricos de 

transformação ou de telecomunicações, edifícios não especificados e locais de uso público;  

e) De 50 m, relativamente a nascentes de água e estradas nacionais ou municipais;  

f) De 70 m, relativamente a auto-estradas e estradas internacionais;  

g) De 100 m, relativamente a monumentos nacionais, locais classificados de valor turístico, 

instalações das Forças Armadas e forças e serviços de segurança, escolas e hospitais;  

h) De 500 m, relativamente a locais ou zonas com valor científico ou paisagístico e como tal já 

classificadas pela entidade para o efeito competente.  

Referência do local sujeito a servidão: 

Areeiro da aGP – GlobalParques - Pedreira n.° 6316,  localizado na Zona Industrial e Logística de 

Sines 

Entidade com jurisdição:  

1) Concessão da licença. - A licença de estabelecimento pode ser concedida, conforme o tipo de 

exploração para que é atribuída, pelo IGM ou pelo município.  

Serão da competência dos municípios os licenciamentos de explorações a céu aberto em que não 

sejam utilizados meios mecânicos com potência superior a 500 cv, se recorra a número inferior a 

15 trabalhadores e em que não se atinjam profundidades de escavação superiores a 10 m.  

Em todas as demais explorações a céu aberto em que sejam excedidos os limites atrás referidos, 

assim como explorações subterrâneas e explorações de áreas cativas, os licenciamentos serão 
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da competência do IGM. Se a exploração se localizar numa área protegida ou zona limítrofe, a 

licença só poderá ser concedida após parecer favorável do ICN.  

Para o licenciamento em geral é necessário parecer favorável da respectiva CCDR;  

2) Fiscalização. - Compete ao IGM, autoridades municipais e policiais; 

3) Aplicação de sanções. - É feita pelos municípios e IGM.  

6.9. Recursos Hídricos 

São áreas afectas a recursos hídricos as seguintes:

• Uma faixa de 10 metros para cada lado, a partir das margens das linhas de água não 

navegáveis nem flutuáveis. 

• Uma faixa de 30 metros para cada lado a partir do limite do leito de outras águas 

navegáveis ou flutuáveis (lagoas e albufeiras). 

• Uma faixa de 50 metros para cada lado a partir da linha de máxima preia-mar de água 

vivas equinociais no mar ou outras águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à jurisdição das 

autoridades marítimas ou portuárias. 

6.10. Perímetros de protecção às captações de água 

O Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, define critérios e normas para a efectivação do 

Perímetros de Protecção das Captações de Águas Subterrâneas Destinadas ao Abastecimento 

Público. Este normativo define Perímetro de Protecção como a área contígua à captação na qual 

se interditam ou condicionam as instalações e as actividades susceptíveis de poluírem as águas 

subterrâneas. Por lei são consideradas três áreas de protecção contíguas às captações, não 

marcadas na Planta de Condicionantes, a saber: 

Zona de protecção Imediata (ZPIm) – área de terreno contígua à captação onde todas as 

actividades são interditas; 

Zona de protecção Intermédia (ZPIn) – área de terreno contígua à anterior, de extensão 

variável, definida em função das condições hidrogeológicas por forma a eliminar ou reduzir a 

contaminação da água subterrânea. Nesta zona são interditas e condicionadas as actividades e 

as instalações susceptíveis de poluírem os recursos hidrogeológicos, quer por infiltração de 
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poluentes, quer por poderem modificar o fluxo na captação ou anda favorecer a infiltração na zona 

próxima da captação; 

Zona de protecção Alargada (ZPA) – área de terreno, contígua à ZPIn, destinada a proteger a 

água subterrânea de poluentes persistentes (compostos orgânicos, metais pesados, 

hidrocarbonetos e nitratos). Na ZPA são interditas ou condicionadas as actividades e instalações 

em função do risco de poluição que podem induzir para as águas. Tal risco tem em conta a 

tipologia dos litótipos atravessados, a natureza e quantidade de eventuais contaminantes e por fim 

a maneira como esses contaminantes são emitidos. 

6.11. Património Natural 

6.11.1. Reserva Agrícola Nacional (RAN)  

Nas áreas de Reserva Agrícola Nacional aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n.º 196/89, de 

14 de Junho. 

A delimitação das áreas afectas ao regime da RAN tem por base a planta síntese do PDM 90. 

Art. 84º e 85º Regulamento do PDM 

6.11.2. Reserva Ecológica Nacional (REN)  

Nas áreas de Reserva Ecológica Nacional aplicam-se as disposições legais constantes no 

Decreto-Lei 180/2006, de 6 de Setembro.  

A carta da REN para o concelho de Sines, elaborada pela CCDR-Alentejo e aprovada pela 

Comissão Nacional da REN a 12 de Setembro de 2007, não teve até à data publicação em Diário 

da República, não estando portanto constituída a restrição de utilidade pública.  

6.11.3. Montados de Sobro e Azinho 

A presente servidão constitui-se pelo Decreto-Lei n.º 11/97, de 14 de Janeiro.  

O corte ou arranque de sobreiros e azinheiras carece de autorização da Direcção-Geral das 

Florestas e podem ser permitidos nos seguintes casos: 

• Em desbaste, com vista à melhoria produtiva dos montados; 
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• Em corte de redução, quando este se destina a permitir a realização de 

empreendimentos de imprescindível utilidade pública ou empreendimentos agrícolas de 

relevante interesse para a economia nacional; 

• Por razões fitossanitárias. 

6.11.4. Pinheiro Bravo e Eucalipto 

A presente servidão constitui-se pelo Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de Maio.  

6.11.5. Parques e Reservas 

As áreas protegidas são áreas com especial interesse do ponto de vista ecológico, científico, 

recreativo, turístico e cultural. Nessas áreas a intervenção humana deve ser estritamente 

acautelada e mesmo proibida. 

Os limites Oeste e Sudoeste da área de intervenção do PUZILS são adjacentes a áreas 

protegidas de interesse nacional, a saber: a Reserva Natural das Lagoas de Santo André e 

Sancha e o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, respectivamente. 

Nestas áreas aplicam-se as disposições constantes nos Planos Especiais em vigor, 

nomeadamente do Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e 

Sancha, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 117/2007, de 23 de Agosto, Plano 

de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 9/99, de 15 de Junho, encontrando-se actualmente em processo de 

revisão. 

Compete ao ICN gerir as áreas protegidas e autorizar os actos a isso condicionados no diploma 

de constituição dessas áreas através dos órgãos próprios das áreas protegidas. 

6.11.6. Zonas de Protecção Especial e Sítios Classificado: 

No concelho de Sines existem os Sítios Costa Sudoeste (PTCON0012) e Comporta/Galé 

(PTCON0034) aprovados pela Resolução de Conselho de Ministros 142/97, de 28 de Agosto, e as 

e Zonas de Protecção Especial da Costa Sudoeste e da Lagoa da Sancha, criadas pelo Decreo-

Lei n.º 384-B/99. Destas apenas o Sítio Costa Sudoeste (PTCON0012) intersecta a área de 

intervençãodo PUZILS na área envolvente à central termoeléctrica. 



Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines 

 

 

Relatório de Análise  167 

6.12. Cartografia – Marcos Geodésicos 

Os marcos geodésicos, destinados a assinalar pontos fundamentais nas cartas de levantamentos 

topográficos, devem ser protegidos por forma a garantir a sua visibilidade.  

Assim, nas proximidades dos marcos, considerando-se como mínima a área envolvente com 15 m 

de raio, qualquer construção ou plantação só poderá ser autorizada desde que não prejudique a 

visibilidade dos marcos.  
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7. Conceito de Ordenamento 

7.1. Opções Estratégicas e Fundamentação do Zonamento 

Como Opções Estratégicas, o Plano Director Municipal em estudo, que enquadra a ZIL, propõe: 

• Assumir a função que o destino lhe fixou de pólo económico-portuário-industrial de 

grande valor para o desenvolvimento do País, uma Reserva Económica Estratégica 

Nacional – REEN, e de importante projecção internacional, articulado intimamente com a 

Área Metropolitana de Lisboa (de funções múltiplas e de sede capital do País), para o que 

aceita a expansão do Porto para Sul, até S. Torpes (sistema portuário de Lisboa-Setúbal-

Sines), e para o interior, de forma a criar os necessários espaços em terra, as plataformas 

logísticas e serviços de apoio e um eixo industrial oeste-leste (Paralelo 38). 

• Criar dispositivos que permitam a expansão do pólo de Sines integrando-o no espaço 

de desenvolvimento da região, através de um eixo de desenvolvimento nacional litoral 

norte-sul e sua ligação ao eixo Lisboa-Madrid, renovando e beneficiando a rede de 

caminhos de ferro e de estradas e seus dispositivos funcionais e de interfaces, sendo de 

esperar sinergias favoráveis tanto para Sines como para a região. 

• Desenvolver ideias criativas e implementar dispositivos que permitam a coexistência do 

pólo-chave de grande projecção económica (REEN) com um espaço urbano qualificado

em termos funcionais, estético-culturais, de identidades e conservação do património, de 

equilíbrio paisagístico de sustentabilidade ecológica, de equidade social (perequações). 

• Oferecer à população uma cidade de muita qualidade de vivência num sistema urbano 

triplo, do “Trevo”, de Sines-Santiago do Cacém-Santo André, procurando equilíbrios 

de diversidade e espaços de complementaridade a articular num planeamento conjunto à 

procura do enriquecimento mútuo. 

• No processo de diversificação económica e de progresso sócio-cultural também o plano 

propõe uma forte abertura às actividades turísticas integradas num objectivo de 

equilíbrio ecológico e de sustentabilidade ambiental e sócio-económica. 

• O Turismo na cidade de Sines deverá ser muito criativo, articulando as suas actividades 

com a paisagem costeira marítima e industrial.  

• Para o sul do Concelho há que prever o acesso às praias com respeito pelos cordões 

dunares e concentrando as áreas de construção e de tráfego mais rápido a 3 ou 4 km das 

praias. Por outro lado integrará as actividades de equitação, de navegação, de desporto 

(como o golfe e eventualmente outros desportos e eventos e ligados estreitamente aos 

ecossistemas a preservar e usufruir). Na zona montanhosa poderá privilegiar os passeios 
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e a cinegética. Também se determinará um espaço de expansão em Porto Covo, 

sublinhando a sua vocação de recreio e espectáculos musicais. Quanto à Ilha do 

Pessegueiro serão repensadas alternativas para o seu melhore aproveitamento, sempre 

no respeito do seu património e identidade. Face ao aumento esperado dos contingentes 

turísticos deverão os acontecimentos programados e as instalações de desenvolvimento 

do turismo ser articuladas à escala do Trevo, mais uma vez sublinhando as 

complementaridades e oferecendo um sistema eficaz de transportes para a respectiva 

vivência conjunta, a estimular. 

• A definição das unidades operativas de planeamento e gestão seguem os critérios de 

tamanho e intra-acessibilidade, de sentido de pertença, da possível autonomia de vivência, 

da actual situação e sentir da população, da facilidade de gestão e, quanto possível, na 

predominância do trânsito pedonal e de bicicleta. Quanto ao zonamento de funções ele 

será apenas mais forte quando se trata de actividades dificilmente compatíveis. 

• A rede urbana nacional, partindo da fusa e da faixa litoral e de outros conjuntos urbanos 

a definir para maior competitividade e melhor serviço das Áreas Centrais deverá ser 

espaço de diálogo para o Trevo e para o Sistema Portuário, para o que o Plano propõe um 

encontro anual de reflexão e de permanente planeamento da área em questão, 

nomeadamente o Trevo, o Alentejo, as ligações Alentejo-Espanha. 

• Quanto ao zonamento procura-se um afastamento da compreensão limitada e simplista de 

um espaço compartimentado por funções de forma estanque, preferindo a definição de 

unidades orgânicas, elementares e agregadas onde o desenvolvimento do processo de 

planeamento irá permitindo a definição de implementação, através do domínio dos planos 

de pormenor, enquanto no PDM se opta pela programação das UOPG e pela via 

discricionária e não regulamentada, a disciplinar por normas estratégico-estocásticas e 

pela intervenção permanente da lógica do planeamento – a síntese devidamente avaliada 

para a base das decisões. 

• Finalmente, considera-se importante dialogar com as iniciativas privadas de forma a 

estimulá-las e ordená-las segundo uma viabilidade prática, e de efeitos sinergéticos 

positivos e equatitativos. 

7.2. Macrozonamento 

A análise da situação existente apresentada, bem como as intenções que nortearam a elaboração 

deste PU, conduziram a um primeiro entendimento deste território, no que respeita ao seu 

conceito de Ordenamento. 
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Na realidade e apesar de nos encontrarmos numa fase intercalar do trabalho, torna-se possível 

desde já formular uma matriz de intervenção com alguma consistência, face à leitura do actual uso 

do solo e dos desafios que se colocam à implementação e desenvolvimento deste complexo 

industrial. 

Deste modo foi possível estabelecer um macro zonamento da área do PU, a partir de um modelo 

que se baseia nos seguintes pressupostos: 

• Consolidação e expansão das áreas afectas às unidades industriais de grande dimensão, 

quer através da sua necessidade de ampliação, quer pela localização na sua envolvente 

de pequenas e médias unidades industriais de logística, que lhe possam ser 

complementares. 

• Localização das pequenas e médias unidades industriais e de logística, ao longo da rede 

viária principal e secundária, potenciando também a localização de unidades de 

retaguarda das grandes unidades de produção. 

• Criação de um pólo terciário e interface rodo ferroviário na zona da Cerca Velha, não só 

pela sua localização no território do PU, mas também pela sua necessidade funcional e 

viabilidade de implementação, dadas as infra-estruturas existentes no local, 

nomeadamente as ferroviárias. 

• Concentração das infra-estruturas de apoio, em corredores localizados ao longo das redes 

viárias e ferroviárias, com ligação directa à área portuária de Sines. 

• Potenciar as áreas verdes estruturantes, (Barranco dos Bêbedos, Ribeira da Junqueira, 

maciços arbóreos, etc.) enquanto corredores verdes principais que diferenciem e 

organizem o território, face ao uso do solo proposto. 

• Localização e definição das áreas Agro Florestais, enquanto zonas de reserva de 

expansão, dada a estabilidade que decorre dos processos produtivos que as sustentam. 
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7.3. Rede de acessibilidades 

Como foi referido anteriormente, a estrutura fundamental da rede de acessibilidades rodo e 

ferroviárias já se encontra implantada na área de intervenção do Plano. As questões fundamentais 

que agora se colocam prendem-se por isso com a definição dos corredores de infra-estruturas 

para as novas ligações da zona industrial e logística e do porto com as redes nacionais, com o 

traçado das vias secundárias que irão estruturar as novas áreas de implantação industrial e 

logística, bem como em relação à definição de um corredor para a implantação de outras redes de 

infra-estruturas que deverão servir a zona, nomeadamente as que se relacionam com as linhas de 

alta tensão, gasodutos e oleodutos. 

O conceito adoptado para a definição destas redes assentou nos princípios de optimizar o 

aproveitamento das infra-estruturas existentes, no evitar do excessivo parcelamento do território – 

procurando-se concentrar as diferentes infra-estruturas num mesmo corredor e na sua integração 

em espaços verdes de protecção e enquadramento – e na definição de malhas relativamente 

largas, a partir das quais será fácil proceder à ligação dos ramais de serviço às novas unidades 

industriais e logísticas a implantar na zona. 

Deste modo, propõe-se que a rede rodoviária principal seja completada com um novo corredor de 

ligação mais directa do porto às redes nacionais, em direcção a Beja e Évora, e com uma nova 

ligação longitudinal que permita a ligação para sul, em alternativa ao IP1. 

De forma a evitar a proliferação destas infra-estruturas pesadas no território, propõe-se que a 

primeira ligação se implante num corredor paralelo à actual linha ferroviária, sendo também aí que 

se deverão implantar os novos corredores de esteiras e de energia. Quanto à ligação para sul, 

deverá a mesma partir deste corredor principal, de forma a assegurar uma separação de tráfegos 

entre os que estão mais associados ao lazer na frente atlântica e os derivados da zona industrial. 

A rede rodoviária secundária deverá, por sua vez, desenvolver-se no interior dos corredores 

verdes de protecção e enquadramento paisagístico, de forma a minimizar o retalhar do território e 

a funcionar como elementos de separação entre os vários núcleos de implantação dos diferentes 

tipos de unidades industriais e logísticas a localizar na zona. Esta rede secundária define assim 

uma malha de acessibilidade mais apertada, a partir da qual será fácil dar acesso directo às novas 

unidades.  
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No que concerne ao caminho-de-ferro, propõe-se a reserva de um novo corredor ferroviário a 

partir da linha existente de ligação ao porto, o qual terá como função principal assegurar uma 

ligação mais directa à linha do Sul e daí para Beja e Évora. Esta nova ligação constitui na prática 

uma alternativa à projectada linha de Sines a Casa Branca, por se nos afigurar mais interessante 

em termos da região do Alentejo e mais adequada ao fomento das sinergias entre o porto de 

Sines e o futuro aeroporto de Beja. Quanto à rede ferroviária secundária, cuja função principal é a 

de assegurar esse serviço no interior da área de intervenção, propõe-se que esta se desenvolva a 

partir do anel ferroviário principal, aproveitando o ramal da Petrogal para se fazer o fecho da 

malha com a linha de acesso ao porto.  

Na parte norte da área de intervenção, o serviço ferroviário pode ser assegurado directamente a 

partir do actual ramal da Repsol, pelo que haverá apenas que salvaguardar a possibilidade da sua 

extensão para norte e nascente. 

No local da actual raquete de inversão de sentido de marcha dos comboios, propõe-se o 

desenvolvimento de um interface rodo-ferroviário, associado a um complexo de serviços, 

contemplando, nomeadamente, uma área de repouso e serviços ao tráfego rodoviário. 
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Anexo – Levantamento Fotográfico 

Sul do IP8 

       
Lugar do Bolbugão(Nº9 em planta       Taberna da Barbuda (Nº10 em planta)      Lugar da Barbuda ( Nº 11 em planta) 

Lugar da Dalda (Nº12 em planta)           Lugar da Dalda (Nº13 em planta)    Escola Lentiscais - fechada (Nº14 em planta)  

      
               Lugar da Casinha (Nº15 e 16 em planta)                         
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    Lugar da Cerca Velha (Nº17, 18 e 19 em planta) 

                               Quinta dos Pêgos         (Nº20 e 21 em planta)            

                   

                               Metalsines (Nº22 e 23 em planta)                             
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(Norte do IP8)  

  

Taberna da Bêbeda (Nº24 em planta)                                                Bêbeda(Nº 25e26 em planta)                          

Sul da Petrogal 

             

  

Vale Marim (Nº27 a Nº32 em planta)                                                

                                       

           Misericordia (Nº33 e 34 em planta)  
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Assumada (Nº35 a Nº38 em planta)         

                
    Esteveira (Nº39 em planta)                                       Altura do Poço   (Nº40 a 41 em planta)                    
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Aglomerados Rurais 

                                               
i In pag. 5410, “Resolução da Assembleia da República n.º 40/2007” que aprova a ENDS

ii In pag. 5412, “Resolução da Assembleia da República n.º 40/2007” que aprova a ENDS 

iii In pag. 5412, “Resolução da Assembleia da República n.º 40/2007” que aprova a ENDS 


