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Delegação polaca visita Sines para conhecer
experiência de convivência com um terminal de gás
natural
Uma delegação de 53 pessoas proveniente da cidade polaca de Swinoujscie visitou Sines no dia
28 de Junho para conhecer a experiência de Sines na convivência com um terminal de gás
natural, instalação que também aquela cidade do Mar Báltico se prepara para receber.
Constituída por autarcas, representantes na empresa Polskie LNG, comunicação social,
dignitários e população local, a delegação foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de
Sines, Manuel Coelho, nos Paços do Concelho, tendo questionado o edil sineense sobre os
efeitos positivos e negativos do terminal na cidade.
Manuel Coelho destacou a importância estratégica do terminal para a independência energética
nacional face aos riscos que se colocam com a localização do gasoduto da Argélia, assinalando
que cerca de 60% do gás natural consumido em Portugal já é proveniente do terminal de Sines.
Localmente, o autarca assinalou como importante a existência do terminal para atrair outras
indústrias que laboram com este combustível e também o facto de ter permitido dotar a cidade
com uma rede de fornecimento doméstico e empresarial de gás natural.
Como pontos negativos, Manuel Coelho indicou o impacto visual dos depósitos, o pequeno
número de empregos directos criados ‐ entre três e quatro dezenas de trabalhadores ‐ e os
apoios, que considerou reduzidos, para equipamentos urbanos e para o desenvolvimento da
cultura e do desporto no concelho.
À questão colocada por Marcin Smigiel, responsável pela associação local de turismo de
Swinoujscie, sobre a capacidade de compatibilizar indústria e actividade turística, Manuel Coelho
respondeu que é esse “o principal desafio de Sines”, instando os autarcas polacos presentes a
reivindicar, junto do Estado e das empresas, medidas que garantam a qualidade do ambiente do
território.
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