
VERDE Justo
Grupo de trabalho por uma transicao
justa em sines e no litoral alentejano

Foi anunciado em janeiro que o Litoral Alentejano iria receber €98,9 milhões para compensar 
o efeito do encerramento da Central Termoelétrica de Sines. Isto foi dito numa reunião da 
CIMAL (Comunidade Intermunicipal do Litoral Alentejano) com a Ministra da Coesão.

Sabemos que a central encerrou no fim de 2020, quando, supostamente, a data para o fazer 
era 2023. Este encerramento era essencial, para ajudar diminuir a emissão dos gases de 
efeitos de estufa. A emissão destes gases (proveniente de combustíveis como o petróleo, 
o gás e o carvão) está a aquecer o planeta: as temperaturas têm subido por todo o mundo, 
causando incêndios, secas, cheias, etc. Portugal e o Alentejo já têm sofrido com isso e no 
futuro pode ser pior.

Contudo, a EDP encerrou a central por outros motivos: já não lhes dava o lucro que 
queriam. Disseram que era em benefício do Planeta, mas não é verdade. Para trás, ficaram 
200 trabalhadores. Foi prometida a sua requalificação profissional e novos empregos no 
«hidrogénio verde». Mas palavras leva-as o vento!

Os quase 100 milhões anunciados têm de servir para criar empregos, começando por quem 
ficou sem trabalho na central. Por isso, o Governo e a CIMAL devem responder: 

Esse dinheiro, vai para os trabalhadores afetados? Eles terão 
prioridade de emprego nos novos projetos anunciados? Que parte 

deste dinheiro será usada para energia renovável que ajude o 
Planeta e baixe o preço da eletricidade?
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Os dados fornecidos pela Associação de 
Beneficiários do Mira (ABM), que gere a 
albufeira da barragem de Santa Clara, 
são chocantes: 90% desta água vai para a 
agricultura intensiva (com ou sem plástico) 
do Sudoeste e só 6% para abastecimento 
público (a média nacional de água usada na 
agricultura é de 75%).

Estes números são muito preocupantes, 
sobretudo nesta altura do ano. Depois 
da chuva dos últimos meses, a barragem 
apresenta um enchimento de apenas 37%, 
tendo-se esvaziado sem parar na última 
década. O abuso da água pela agricultura 
intensiva tem agora carta branca com a 
possibilidade de qualquer associado da 
ABM poder ultrapassar a sua quota de água, 
desde que pague. Mais uma regalia imposta 
pelo Ministério da Agricultura e que beneficia 
os grandes produtores representados pela 
Associação de Horticultores, Fruticultores 
e Floricultores dos concelhos de Aljezur e 
Odemira. Os pequenos já nem conseguem 
pagar a água de que necessitam.

Entretanto o ministro do Ambiente e da Ação 
Climática, Duarte Cordeiro, anunciou que 
tem programada a construção duma central 
dessalinizadora no Litoral Alentejano e que 
esta poderá ser instalada «para uso privativo 
dos regantes do Mira». Além de problemas 
ambientais que a dessalinização arrasta – 
nomeadamente o tratamento de resíduos de 
salmoura – esta seria mais uma obra paga 
por dinheiros públicos para «uso privativo» 
dos maiores predadores do ambiente num 
Parque Natural, o agronegócio que beneficia 
ainda do trabalho escravo. Perante tanta 
voracidade, não há água que chegue nem 
limites para o agronegócio. Esta agricultura 
intensiva de regadio instalada nas regiões 
com maior falta de água (Algarve e Alentejo), 
e pouca chuva, vem confirmar o grande 
desfasamento da realidade dos planos do 
Ministério de Agricultura e está a empurrar-
nos a todos para o grande deserto que se 
aproxima a passos largos no Sudoeste 
Português.

O assalto A Agua no 
Sudoeste Alentejano

O Ministro do Ambiente quer mais um mega-projeto
para ajudar a grande agricultura intensiva.

Que seca!

Barragem de Santa Clara:
a seca é só para alguns!

90% da água para a  
agricultura intensiva

Só 6% da água para   
abastecimento público

Só 37% de enchimento
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Nos últimos tempos temos vivido um frenesim 
de anúncios de investimento em Sines por 
parte do governo.

Ora, entre visitas ao complexo industrial de 
Sines com beberetes e subidas ao púlpito e 
bons sorrisos para a fotografia, na verdade, 
pouco ou nada acontece.

Dos 20 milhões de euros anunciados para 
modernizar a infraestrutura portuária de 
Sines, ao tão «desejado» (pelo governo) 
hidrogénio verde, a verdade é que só 
vemos promessas. Podemos verificar que 
o Data Center está a ser construído, bem 
como o parque solar que o irá abastecer de 
energia. Mas tudo isto tem grande rejeição 
das comunidades que habitam o meio 
rural que terá a sua paisagem totalmente 
descaracterizada. A área estimada é 1.262 
hectares e o abate previsto é de 1.500 
árvores. Para travar este abuso nasceu 
o movimento Juntos pelo Cercal uma 
organização de cidadãos residentes. O Data 
Centre será, supostamente abastecido por 
energia verde, mas o seu impacto ecológico 
não é nada verde!

Não há uma ligação directa por autoestrada 
a partir de Sines a nenhuma cidade do país 

e a ferrovia está a ser vítima de constantes 
atrasos. Desde 2003 que se fala da ligação 
de Sines a Espanha, projecto esse que 
está longe de ser concluído e já lá vão 20 
anos desde o primeiro anúncio. Andamos 
de estudo em estudo e não há um projecto 
oficial para iniciar a descarbonização tendo 
em conta a necessidade de haver alternativa 
de emprego numa área sustentável e virada 
para o futuro.

É urgente começar a fazer algo para que 
haja uma transição justa, ecológica e 
virada para o futuro do planeta. Ao mesmo 
tempo, deve haver empregos para o clima, 
nos transportes, energias renováveis, etc. 
Assim, ficamos todos a ganhar, sem passar 
pela mesma dificuldade das famílias que 
dependiam da central termoelétrica e que, de 
um dia para o outro, viram os seus empregos 
desaparecer sem que houvesse alternativa.

Cabe também á população ser mais 
proactiva na busca de soluções para que 
haja esperança num planeta sustentável 
para as gerações presentes e vindouras. É 
hora das populações do Litoral Alentejano 
meterem mãos á obra para que se possa 
chegar a bom porto em termos de futuro!

bazuca de 
promessas!

A especulação  vai de vento 
em popa no Alentejo Litoral. 

É  impossível a um casal jovem 
adquirir um imóvel por estas 

bandas ou obter um emprego 
com salário digno. Vemos valores 
próximos dos praticados na área 

da grande Lisboa!



Em setembro o Secretário de Estado da 
Economia disse que «em Sines estamos com 
uma enorme expetativa de investimento». 
Acrescentou que pretende «realizar os 
investimentos o mais rapidamente possível, 
mesmo que isso seja feito à custa de não 
termos ainda o domínio completo das 
tecnologias que temos pela frente». Ou seja, 
primeira avança o dinheiro, depois vê-se para 
quê!

Então, a Ministra da Ciência disse, em Sines, 
que do PRR tinha um financiamento de 930 
milhões que foi triplicado para três mil milhões 
para a região. Estariam envolvidas mais de 
80 entidades científicas, o que comprovaria a 
importância da investigação em áreas como 
o hidrogénio verde, as energias renováveis, 
baterias, tecnologias circulares, o lixo espacial, 
entre outras mais.

Já em outubro, o Secretário de Estado do 
Mar, afirmou que Sines tem condições para 
produzir cerca de dois Gigawatts de energias 
renováveis oceânicas e ter projetos de 
parques eólicos em alto mar.

Em novembro, a luso-canadiana NeoGreen 
Portugal assinou um contrato para garantir 
10,5 hectares na ZILS, pretendendo investir 
mais de mil milhões de euros numa fábrica 
de hidrogénio «verde». O Diretor da AICEP 
Global Parques, gestora da ZILS, afirmou 
que se prevê «2500 milhões de euros 
em logística marítima e terrestre, 12 500 
milhões de euros em projetos industriais 
descarbonizados e circulares e 5000 milhões 
em telecomunicações, estações de amarração 

de cabos submarinos e centros de dados».

Nesta mesma data, o presidente da Câmara 
de Sines, Nuno Mascarenhas, afirmou que 
está projetada a criação de uma fábrica de 
baterias para automóveis da empresa chinesa 
CALB. A empresa prevê que a fábrica de 
baterias esteja em funcionamento em 2025…

Em entrevista, em fevereiro de 2022, Felipe 
Costa, da AICEP, referia que era dada a 
reserva do direito de superfície dos terrenos 
para os projetos da Start Sines Transatlantic 
Renewable & Technology Campus para um 
megacentro de dados de. Referiu que os 
projetos para Sines rondam os 18 mil milhões 
de euros de investimento!

O projeto de hidrogénio verde, da 
GreenH2Atlantic, coordenado pela EDP (um 
consórcio da EDP e Galp, na verdade), está 
na calha e o piloto arrancará com 100MW. 
Em 2019 foi lançado o Sines Tech em que 
o primeiro potencial cliente será o EllaLink, 
um Data Center alimentado por energias 
renováveis perto do cluster de amarração de 
cabos submarinos.

Destas promessas temos só terminados ou em 
fase de execução o cabo submarino EllaLink, 
as obras de construção do Data Center anexo 
à ex-Termoeléctrica da EDP, e a instalação do 
enorme campo de painéis solares.

Das restantes promessas ainda não temos 
informação credível. É preciso mais 
transparência! A região precisa de empregos 
dignos, qualidade de vida e que a necessária 
transição energética não seja feita à custa do 
povo. Não queremos decisões nas nossas 
costas e milhões a voar para os bolsos dos 
mesmos de sempre!
 

Investimento

em sines:
para que

e para quem?
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