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Relatório da 

visita a Sines 

(7 e 8 de Fevereiro 2017)  

 

 

Programa da visita: 

 

3ª feira – 7 Fevereiro 2017 

8h00 - Partida da AR  

10h30 – Chegada a Sines - visita à Central térmica da EDP:  

11h:00 – Apresentação da Central pelo Eng.º João Amaral (Diretor da Central) 

11h:15 – “O papel da Central de Sines no sistema elétrico Nacional e Ibérico” pela Dra. 

Ana Quelhas (Diretora de Planeamento Energ.) 

11h:30 – Debate 

12h:00 – Visita à Central 

13h:30 – Almoço  

15h00 - Unidade de hidrocraqueamento da Refinaria da Galp em Sines 

17h00 - Porto de Sines 

- jantar e dormida em Sines  

 

4ª feira – 8 Fevereiro 2017 

8h30 - Partida para Grândola  

10h00 – Reunião nos Paços do Concelho com a CM Alcácer do Sal e a CM de Grândola e 
as Comissões de Utentes do IC1 - troço entre Alcácer do Sal e Grândola (Petição 
212/XIII). 

12h00 - Volta à AR  
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A Delegação da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas teve a composição 
seguinte: 

- Presidente - Hélder Amaral – CDS/PP 

- António Costa da Silva - PSD 

- Joel Sá - PSD 

- Carlos Silva - PSD 

- Fátima Ramos - PSD 

- Pedro do Ó Ramos – PSD – Deputado do Círculo eleitoral de Setúbal 

- Hugo Costa - PS  

- António Cardoso - PS 

- Sónia Araújo - PS – Deputada do Círculo eleitoral de Setúbal 

- Heitor de Sousa - BE 

- Bruno Dias – PCP 

 

 

1º dia – 3ª feira, 7 de Fevereiro 

 

- visita à Central térmica da EDP 

 

A Delegação da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas foi recebida, pelas 

11h20, pelo Diretor da Central térmica da EDP, Eng.º João Amaral e restante Comitiva, 

que deu as boas vindas à Delegação e fez uma curta introdução panorâmica da Central 

na região circundante. 

Na sala de reuniões, a Diretora de Planeamento energético, Dr.ª Ana Quelhas procedeu 

a uma apresentação em power point sobre o papel do carvão no setor elétrico na Europa 

e em Portugal e o papel da Central de Sines no sistema elétrico Nacional e Ibérico, 

seguindo-se um debate com as intervenções dos Deputados António Cardoso (PS), 

Bruno Dias (PCP), António Costa da Silva (PSD) e Presidente da Comissão, tendo a 

Diretora de Planeamento energético respondido.  
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O Diretor da Central, Eng.º João Amaral conduziu uma curta visita, a pé, às instalações, 

seguida de uma visita de autocarro percorrendo as extensas instalações da Central 

térmica da EDP, nas suas diversas funções, nomeadamente a conduta de receção e zona 

de armazenamento do carvão desembarcado no terminal do Porto de Sines. 

A visita conclui-se com um almoço para o que a EDP convidou a Delegação da Comissão 

de Economia, Inovação e Obras Públicas. 

 

- visita à Unidade de hidrocraqueamento da Refinaria da Galp 

 

Pelas 16h30, a Delegação da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas foi 

recebida pelo Chefe de Gabinete da Presidência, José Eduardo Gomes, que salientou 

que a GALP é a empresa mais lusófona de toda a Lusofonia, e que aposta na ciência, 

tecnologia e inovação, apresentando um 1º powerpoint.  

Seguiu-se uma 2ª apresentação, em powerpoint, sobre a Refinaria de Sines, 

nomeadamente sobre o recente (2013) complexo hydrocracking, com diálogo com os 

Deputados António Costa da Silva e Carlos Silva. 

Seguiu-se uma visita, em autocarro, que percorreu as múltiplas instalações da Refinaria 

de Sines. 

 

- visita ao Porto de Sines 

 

Pelas 19h, a Delegação da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas chegou às 

instalações da Administração dos Portos de Sines e do Algarve - APS, onde foi recebida 

pelo Presidente do Conselho de Administração, José Luís Cacho, com a visualização de 

um filme sobre o Porto de Sines e uma apresentação, em power point, com descrição 

dos vários terminais do Porto de Sines – combustíveis, gaz/REN, carvão/EDP e 

contentores/terminal XXI, e quadros sobre o movimento do Porto de Sines. 

 

Intervieram os Deputados, com resposta do Presidente do Conselho de 

Administração/APS: 
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o António Costa da Silva (PSD) perguntou sobre o investimento no Porto de Sines, 

a rodovia IC33 a ser completada até Grândola e a ligação até Évora – Pres/APS: IC32 até 

Grândola é importante;  

o Pedro do Ó Ramos (PSD) perguntou se, tendo Ministra do Mar falado no 

alargamento do Porto de Sines, tem acompanhado as negociações para alargamento 

Terminal Vasco da Gama/concessões - Pres/APS: será resposta do Governo, com pedido 

de investimento a ser avaliado; 

o Bruno Dias (PCP) perguntou sobre 20% de contentores direcionado para o 

hinterland (Porto e Espanha) e que proporção de comboios vai para Espanha - Pres/APS: 

CP não faz comboios para Espanha, é parceria com RENFE e há alguns comboios que 

ligam Espanha e Sines e também Vilar Formoso -, e sobre como avalia a gestão 

(conjunta) dos portos de Sines e do Algarve - Pres/APS: não foi acautelado e 

especificidades dos portos do Algarve poderão ser considerados no grupo de trabalho 

criado pela Ministra do MAR; 

o António Costa da Silva (PSD) perguntou sobre a posição da Administração sobre 

especificidades dos portos de Sines e do Algarve/grupo de trabalho criado - Pres/APS: 

estão no grupo de trabalho com outros (Porto de Lisboa, Ministério das Finanças, 

Ministério do Mar e Porto de Leixões); 

o Hélder Amaral (CDS/PP) perguntou sobre a falta de rebocador - Pres/APS: é 

empresa privada e o serviço está assegurado; 

o Bruno Dias (PCP) perguntou sobre o centro de comunicações e perspetiva de 

externalização da empresa - Pres/APS: não há essa perspetiva e o serviço é do Porto de 

Sines, embora possa haver prestação externa para reforço casual; 

o Heitor de Sousa (BE) considerou que Algarve é só referência no título e que foi 

erro do Governo anterior, e perguntou sobre a relação laboral com trabalhadores e a 

dimensão do trabalho precário, e sobre transhipment e hinterland se proporção é ótima 

ou processos novos perspetivam evolução - Pres/APS: praticamente não há precários, 

pois contratam empresas prestadoras de serviços, estão a sair muitos quadros e têm 

dificuldades na contratação com novos, e quanto à carga e hinterland, há limitações no 

aumento, mas espera chegar a Madrid e aumento será mais no transhipment; 

o António Cardoso (PS) felicitou Presidente pelo cargo.  

 

O Presidente da Comissão considerou que o Porto de Sines tem todas condições para 

ser bom e que irá defender o Porto de Sines junto da Ministra do Mar.  

Desejou felicidades e afirmou a disponibilidade para ajudar o Porto de Sines. 
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2º dia – 4ª feira, 8 de Fevereiro 

Reunião com a Câmara Municipal de Alcácer do Sal e a Câmara Municipal de Grândola, 

e com as Comissões de Utentes do IC1 - troço entre Alcácer do Sal e Grândola (Petição 

212/XIII) 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Grândola deu as boas vindas à Delegação da CEIOP 

e enquadrou situação no troço do IC1 entre Alcácer do Sal e Grândola: 

- têm reunido com responsáveis do Ministério que mantêm promessas de resolver a 

situação, que em 10 anos fez 10 mortos, e causou prejuízos às pessoas e às empresas; 

- comparou com a resolução de problemas da banca; 

- têm esperança na resolução do problema. 

 

O Presidente da Comissão agradeceu a boa receção; a Comissão tem conhecimento do 

problema por resolver e irá ouvir o Ministro em audição e colocar questões; reconheceu 

haver dificuldades que não podem manter-se por razões de Justiça para com as Pessoas 

e a Região. 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal cumprimentou e explicou 

ausência do Presidente em reunião com o Ministro; tem grande preocupação com a 

situação no troço do IC1 entre Alcácer do Sal e Grândola e também com outras estradas 

(Torrão, Rio de Moinhos e Batel), que instou a serem visitadas pela CEIOP, tal como pelo 

Ministro. 

 

O representante das Comissões de Utentes do IC1 - troço entre Alcácer do Sal e Grândola 

e subscritor da Petição 212/XIII/2ª, Senhor Manuel Rocha agradeceu a reunião; referiu 

existirem problemas com várias estradas e que a visita é tardia, e que as obras 

anunciadas não se iniciaram, nem na estrada de Santo André retiraram os pinos; 

reiterou o pedido de celeridade na solução da situação.  

O representante das Comissões de Utentes do IC1 - troço entre Alcácer do Sal e Grândola 

e subscritor da Petição 212/XIII/2ª, Senhor Dinis Silva reforçou as posições já explicadas. 

Referiu a Resolução da Assembleia da República nº 138/2016, ainda sem que as 

máquinas estejam no terreno. 
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O representante das Comissões de Utentes do IC1 - troço entre Alcácer do Sal e Grândola 

e subscritor da Petição 212/XIII/2ª, Senhor Mariano Paixão agradeceu a presença e 

considerou que é importante solucionar a situação; referiu que estiveram em Outubro 

com o Chefe de gabinete do Secretário de Estado Oliveira Martins. 

O representante das Comissões de Utentes do IC1 - troço entre Alcácer do Sal e Grândola 

e subscritor da Petição 212/XIII/2ª, Senhor Jacinto Inácio, residente no IC1, relatou 

dificuldades e controlos de velocidade pela GNR, e sublinhou que a situação está no 

limite. 

O Deputado Relator Pedro do Ó Ramos (PSD) informou o Governo ter respondido que 

obras estão condicionadas às negociações com a concessionária e que hoje a Comissão 

aprovará o Relatório final da Petição 212/XIII/2ª, recordando 3 Resoluções aprovadas 

na Assembleia da República; disse que irá acompanhar o cumprimento da promessa de 

obras. 

O Deputado António Costa da Silva (PSD) cumprimentou e recordou anteriores reuniões 

sobre esta matéria; salientou a importância da estrada nacional IC1, conhecendo bem a 

situação, e lamentou as mortes e o mau estado da estrada, situação que rejeita; 

sublinhou que a Resolução da Assembleia da República tem que ser cumprida. 

O Deputado António Cardoso (PS) manifestou solidariedade com os Utentes, esperando 

que a situação venha a ser solucionada. 

O Deputado Heitor de Sousa (BE) cumprimentou todos e os Grandolenses e concordou 

com as manifestações da População; notou que PPPs, tal como esta, não cumprem com 

o interesse público e que esta situação tem que ser solucionada, sem prolongamento 

das negociações, com decisão a curtíssimo prazo; irão interpelar o Governo na próxima 

audição. 

O Deputado Bruno Dias (PCP) saudou os presentes e a persistência nos esforços para 

solucionar o problema; referiu-se às Resoluções aprovadas na Assembleia da República, 

só agora por unanimidade, distinguindo o Projeto de Resolução do PCP, que admite 

recurso a tribunal; considerou que a situação possa estar solucionada, notando 

promessas repetidas, e que falte resposta da banca para concluir negociações, 

admitindo que já só em 2018 haja solução do problema; sugeriu que o Relatório final da 

Petição incluísse nota da vinda da Comissão a Grândola e recordou reunião, em 2013, 

em Alcácer do Sal com a presença das Infraestruturas de Portugal. 
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O Presidente da Comissão sublinhou a concordância de todos, que reforça a necessidade 

de concluir as negociações e perspetivou a aprovação na Comissão do Relatório final da 

Petição com menção desta reunião. Agradeceu a reunião, manifestando a 

disponibilidade da Comissão. 

 

O retorno a Lisboa fez-se com percurso do troço do IC1 entre Alcácer do Sal e Grândola. 

 

 

Palácio de São Bento, 5 de junho de 2017 

 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

 

(Hélder Amaral) 
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