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1. INTRODUÇÃO
Nos termos do ponto 9 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro, a apreciação prévia de sujeição
a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos projetos de sondagem de pesquisa
e ou prospeção de hidrocarbonetos encontra-se sujeita a um período de Consulta Pública.

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
Dando cumprimento ao preceituado na legislação acima referida, a Consulta Pública decorreu
durante 30 dias úteis de 5 de março a 16 de abril de 2018.

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
O documento relativo à apreciação prévia de sujeição a procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental do projeto de “Sondagem de Pesquisa Santola 1X” esteve disponível para consulta no
portal participa.pt.

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação da consulta pública foi feita por meio de:

•

Envio de ofício e de Anúncio às CCDR Alentejo e Algarve;

•

Envio de ofício e Anúncio às Câmaras Municipais de Aljezur, Vila do Bispo, Sines,
Odemira e Santiago do Cacém;

•

Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social;

•

Divulgação na Internet no portal PARTICIPA.PT;

•

Envio de ofício circular às ONGA constantes no RNOE;

•

Envio de ofício circular a um conjunto de entidades.
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5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
Durante o período de Consulta Pública foram recebidas as exposições com a seguinte
proveniência:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerca de 1577 exposições de particulares
2 abaixo – assinados subscritos por cerca de 57 cidadãos
Câmara Municipal de Loulé
Câmara Municipal de São Brás de Alportel
Câmara Municipal de Odemira
Câmara Municipal de Sines
CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral
Turismo de Portugal, IP
Ecologistas en Accion de Ayamont
Alianza Mar Blava
ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável
A Nossa Terra - Associação Ambiental
Tagis – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal
LPN - Liga para a Proteção da Natureza
SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve - Almargem
acompanhado por um abaixo-assinado subscrito por cerca de 165 cidadãos
Movimento FUTURO LIMPO
Glocal Faro
NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve
ASMAA – Algarve Surf & Marine Activities Association
PALP – Plataforma Algarve Livre de Petróleo
SCIAENA – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação
Grupo Stop Petróleo Vila do Bispo

6. SÍNTESE DAS EXPOSIÇÕES
A totalidade dos pareceres manifestam-se a favor de um procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental do projeto em análise, tendo em conta a localização, a dimensão e as características
do mesmo.
A Câmara Municipal de São Brás de Alportel refere que a possibilidade de efetivação da
sondagem/prospeção de hidrocarbonetos na costa algravia afetará toda a dinâmica regional do
Algarve, que assenta o seu desenvolvimento presente e futuro em atividades económicas que
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têm a qualidade ambiental e ecológica como elemento diferenciador na captação de públicos e
investimentos a nível nacional e internacional.
Considerando que há riscos elevados para a qualidade ambiental, a dinâmica social e económica
do Algarve e porque contraria o interesse público da região e do país, a Câmara Municipal de São
Brás de Alportel manifesta-se contra a prospeção de hidrocarbonetos no Algarve.
Assim, entende que a submissão do projeto ao procedimento de avaliação de impacte ambiental
ao projeto veiculará segurança e transparência ao processo, devido à tecnicidade que implica e
à publicidade que pressupõe.
A Câmara Municipal de Loulé solicita que haja Avaliação de Impacte Ambiental, ao abrigo da
Diretiva Europeia 2011/92/EU, alterada pela Diretiva 2014/52/EU que estabelece que uma AIA é
necessária sempre que o projeto tiver um impacte potencial significativo no ambiente.
Requere, ainda, que as autoridades competentes considerem critérios relevantes, bem como
potenciais impactes que o projeto possa causar, listados no Anexo III da Diretiva e da Lei Nacional
152B/2017.
A Câmara Municipal de Sines refere que na sequência da posição oficial aprovada por
unanimidade, pelo executivo da Câmara Municipal de Sines, em 21 de março de 2017 e pela
deliberação de câmara de 21 de novembro de 2017 relativamente ao Plano anula de trabalhos
para 2018 – área de concessão “Lavagante”, no deep offshore da Bacia do Alentejo e tendo em
conta que não se verificam alterações ao paradigma que motivou essa tomada de posição, vem
a edilidade manter a posição anteriormente assumida e reiterar os argumentos que fundamentam
a mesma relativamente à apreciação prévia de sujeição a procedimento de avaliação de impacte
ambiental do projeto “Sondagem de Pesquisa Santola 1X”.
Tal como já referido no parecer anterior relativo à área de concessão “lavagante”, as atividades
propostas, conforme constam dos elementos disponibilizados, serão levadas a cabo junto do
parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, das zonas de proteção especial e das
zonas especiais de conservação integradas na rede natura 2000 e contrariam de forma clara e
efetiva a Diretiva Habitats, transposta para o ordenamento jurídico nacional, que tem como
principal objetivo assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e de
espécies da flora e fauna selvagens considerados ameaçados no território da união europeia.
Refere que embora ciente que as necessidades energéticas do país ainda dependem em demasia
dos combustíveis fósseis, não pode ignorar os riscos associados a esta atividade e as
preocupações das populações, que levou a União Europeia a aprovar a diretiva nº 2013/30/EU,
relativa à segurança das populações offshore de petróleo e gás, sujeitando aquelas ações a
mecanismos de participação pública.
Prevê, ainda, que na perfuração ocorra a libertação e deposição de lamas e fragmentos de rocha
no mar, o que não é admissível, dado que não existe a garantia da sua não contaminação.
Refere que os impactes ambientais expetáveis apenas da perfuração são imensuráveis e não se
vislumbram medidas adequadas para a sua minimização.
Assim, a Câmara Municipal de Sines considera que é necessária a sujeição a procedimento de
AIA em virtude dos impactes ambientais expetáveis.
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A Câmara Municipal de Odemira considera necessária e exigível a Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) do projeto em análise e respetiva discussão pública.
Refere que a presente sondagem comporta riscos ambientais gravíssimos, tanto no mar como
em terra, que surge, em perfeita oposição às atuais políticas de combate às alterações climáticas.
Considera uma atividade incompatível e prejudicial à estratégia de desenvolvimento sustentável,
corporizando um profundo desrespeito pelos valores naturais e biodiversidade em presença.

A CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral remete a posição aprovada,
por unanimidade, em maio de 2017, manifestando-se contra a prospeção e exploração de
hidrocarbonetos na Bacia do Alentejo.
Mantém fundadas dúvidas acerca da relevância da prospeção e exploração de hidrocarbonetos
em Portugal, no sentido em que se desconhece o conceito estratégico em que assentam as atuais
concessões.
O Turismo de Portugal comunica que este projeto deve ser sujeito a procedimento de avaliação
de impacte ambiental justificando que apesar da presente proposta de sondagem de pesquisa
ser temporária e de se considerar negligenciável o impacte visual do projeto a partir do ponto
mais próximo da costa bem como o baixo impacte expectável na globalidade dos descritores com
relevo para a atmosfera, ruído, qualidade da água e navegação e o fato de se equacionarem
medidas de mitigação e de monotorização e de se reconhecer poder haver derrames eventuais e
recurso a substâncias potencialmente perigosas justifica que deverá ser sujeito a avaliação de
impacte ambiental de modo a que seja avaliados pelas entidades competentes a sua suficiência
e adequabilidade.
Refere, ainda, que na fase subsequente deste projeto de sondagem, de eventual exploração, será
expectável a ocorrência de impactes negativos no sector turismo.
A Ecologistas en Acción de Ayamonte e a Alianza Mar Blava manifestam-se a favor do
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, onde sejam respeitadas todas as diretivas
europeias e leis portuguesas sobre os impactes transfronteiriços do projeto em análise.
O Tagis – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal interpretando a Lei 37/2017,
de 2 de junho, que torna obrigatória a avaliação de impacte ambiental nas operações de
prospeção, pesquisa e extração de hidrocarbonetos, afirma que deverá haver lugar a um processo
formal de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto “Sondagem de Pesquisa Santola 1X”, com
o envolvimento das diversas entidades sob a forma de uma Comissão de Acompanhamento, e
com submissão a um momento de consulta pública.
A Nossa Terra – Associação Ambiental considera que o projeto em análise deve ser sujeito
a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, tal como se pode ver em detalhe no parecer
anexo ao presente relatório.
A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves apresenta a sua posição favorável
à sujeição a procedimento de AIA do projeto em estudo, pelas suas características e pela sua
localização.
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Considera que a importância das zonas marinhas classificadas e potenciais para a conservação
da natureza e da biodiversidade, é justificação suficiente para que um projeto desta natureza
seja obrigatoriamente sujeito a AIA.
No entanto, considera existir outras razões pelo qual uma AIA não deverá ser dispensada para o
projeto em análise, pela sua dimensão e carácter invasivo, já que os impactes na qualidade do
ar, da água, do solo e na biodiversidade deverão ser consideráveis e sujeitos a uma avaliação.
Acrescenta, ainda, que a SPEA, juntamente com os restantes elementos da PALP – Plataforma
Algarve Livre de Petróleo, tem apresentado publicamente a sua contestação à existência das
concessões da natureza da que se aqui se coloca a consulta pública, por considerar que os
impactes ambientais são incompatíveis com o desenvolvimento sustentável do país.
Assim, não considera aceitável a não sujeição a AIA do projeto em consulta pública.
LPN – Liga para a Proteção da Natureza manifesta-se a favor de haja Avaliação de Impacte
Ambiental, tendo em conta a localização, a dimensão e as características do mesmo.
Acredita que a presente consulta pública venha corrigir a interpretação arbitrária do ponto 9 do
artigo 3º do Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado pelo decreto-Lei 152-B/2017,
repondo a Portugal o fundamental alinhamento estratégico com as diretivas Europeias e
convenções internacionais que regulam e regulamentam a Conservação e Gestão do seu
Património Natural.
Acrescenta, ainda, que juntamente com os restantes elementos PALP – Plataforma Algarve Livre
de Petróleo, tem apresentado publicamente a sua contestação à existência das concessões da
natureza da que aqui se coloca a consulta pública, por considerar que os seus impactes
ambientais são demasiado significativos.
Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental - ALMARGEM considera que
este projeto deve ser sujeito a avaliação de impacte ambiental, justificando a sua posição através
das preocupações que se descrevem:
•

•

•

•

Os trabalhos de sondagem de pesquisa para avaliar a presença de hidrocarbonetos na
área, envolvem ações que causam mudança físicas na localidade, nomeadamente o furo
propriamente dito que depois será tapado com cimento e abandonado, e a descarga de
lamas e águas residuais.
Perturbação no tipo de habitat existente caracterizado pela elevada diversidade de
espécies com baixas abundância e longevidade elevada que têm reduzida capacidade de
recuperar à perturbação em que estudos recentes sobre este tipo de habitats de águas
profundas revelam a grande importância destas espécies no que toca aos serviços dos
ecossistemas marinhos.
O projeto irá envolver o uso, armazenamento, transporte, manuseamento e ou produção
de substâncias ou materiais prejudicais para a saúde humana, para o ambiente,
nomeadamente as lamas de perfuração e os seus resíduos à base de água ou óleo com
aditivos não descritos no documento apresentado;
A localização do projeto é suscetível a terramotos não são apresentadas medidas a atuar
face a este enquadramento.
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•

Este projeto possui o risco de poder causar derrames de dimensões variáveis com efeitos
desastrosos. Este documento não é claro nas medidas a adotar em caso de acidente bem
como não foi disponibilizado o relatório sobre prevenção de acidentes graves,

Refere, ainda, alguns documentos que seriam importantes e não foram disponibilizados na
consulta.
Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável refere que o propósito da Lei nº 37/2017,
de 2 de junho, aprovada pela Assembleia da República, foi promover um processo formal de
Avaliação de Impacte Ambiental na fase de pesquisa das operações de prospeção, pesquisa e
extração de hidrocarbonetos.
Assim, face às questões técnicas identificadas, nomeadamente associadas ao risco da operação,
considera que deverá ter lugar um processo formal de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto
“Sondagem de Pesquisa Santola 1X”
NERA – Associação empresarial da Região do Algarve manifesta uma posição favorável ao
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto em análise.
Refere que a zona em estudo tem uma grande intensidade de tráfego marítimo, situando-se
numa rota de navegação essencial, quer a nível local, quer a nível internacional.
Prevê situações de interdição e desvio do tráfego marítimo em redor do navio-sonda,
prejudicando a fluidez de navegação e transporte de outros operadores marítimos que naveguem
na área.
STOP Exploração de Petróleo manifesta-se a favor de um procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental.
A PALP – Plataforma Algarve Livre de Petróleo considera que deverá ser aplicado o Princípio
da Precaução, como foi interpretado pela Conferência de Bergen, de 1990, e que se sujeite o
projeto a uma Avaliação de Impacte Ambiental, pelas seguintes razões:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausência de alternativas;
Impactes na água e no solo (gastos e abastecimento de água; lamas de perfuração;
aparas de perfuração);
Impactes atmosféricos;
Impactes sonoros;
Impactes na biodiversidade;
Impactes paisagísticos;
Impactes nas áreas protegidas;
Impactes no tráfego marítimo;
Impactes na socioeconomia;
Sismos

A SCIAENA – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação manifesta-se a favor de um
procedimento de avaliação de impacte ambiental do projeto em análise, tendo em conta a
localização, a dimensão e as características do mesmo.
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Refere, ainda, que a SCIANENA juntamente com os restantes elementos da PALP – Plataforma
Algarve Livre de Petróleo, tem apresentado publicamente a sua contestação à existência das
concessões, da natureza da que se encontra em análise, a consulta pública, por considerar que
os seus impactes ambientais são demasiado significativos.
O Movimento Futuro Limpo afirma que deverá haver lugar a um processo formal de avaliação
de impacte ambiental do projeto em análise com o envolvimento das diversas entidades sob a
forma de uma comissão de acompanhamento e com submissão a um período de consulta pública.
A ASMAA – Algarve Surf & Marine Activities Association considera que toda a atividade
deverá ser monitorizada por observadores científicos independentes bem como por
representantes de todos os agentes interessados e integrada no processo de Avaliação de
Impacte Ambiental.
Refere que a decisão de não sujeição de todo o projeto que abrange as áreas de Lavagante,
Santola e Gamba, à Avaliação de Impacte Ambiental será considerada uma violação grave dos
direitos como cidadãos, assim como, uma violação da participação ativa do processo de decisão
integrado na Consulta Pública, colidindo com os mais elementares Princípios Constitucionais do
Estado Direito.
A Glocal Faro manifesta-se a favor de uma Avaliação de Impacte Ambiental pelas questões
científicas apresentadas, conforme se pode ver em detalhe no parecer enviado.
Os cidadãos manifestam a sua concordância relativamente à sujeição deste projeto a
procedimento de avaliação de impacte ambiental fundamentado pela tipologia de projeto,
localização, dimensão e as suas características.
Salientam-se algumas das preocupações expressas nestas exposições:
Afetação dos animais marinhos pelo ruido provocado pelos canhões de ar utilizados nesta
atividade;
− Utilização de canhões de ar que provocam a destruição do zooplâncton que serve de
alimento às baleias, outros peixes e aves marinhas;
− Clarificação de medidas a adotar em caso de acidente;
− Consumo de água (a perfuração de um único poço requerer cerca de 4.000 toneladas de
água doce) + trabalhadores e tripulação (2 toneladas/dia) e o consumo de combustível
gasóleo (70,7 toneladas/dia);
− Aumento da poluição atmosférica por libertação de gases (agravar o efeito estufa) e o
documento em apreciação não prevê medidas mitigadoras;
− Composição das lamas de perfuração é importante esclarecer a categoria que se
enquadram as substâncias químicas de alguns compostos das lamas, nomeadamente as
que não se integram no PLONOR.
Consideram, ainda, que deverão ser consideradas alternativas viáveis do ponto de vista técnico
e financeiro.
−

Os pareceres recebidos encontram-se no processo administrativo na Agência Portuguesa do
Ambiente.
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