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1. Objeto do pedido 
 
A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao pedido de Redelimitação/subdivisão da Unidade de 

Execução C1, da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão C do Plano de Urbanização da Zona Industrial e 

Logística de Sines para constituição de uma subunidade de execução C1.1, requerido pela entidade aicep Global 

Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S.A., com número de pessoa coletiva 503 580 929, e sede em 

Edifício ZILS, Monte Feio, 7520-064 Sines. 

 

2. Localização do pedido 
 
A presente pretensão incide sobre área da Zona Industrial e Logística de Sines, freguesia de Sines e concelho de 

Sines, nomeadamente a classificada no Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines como 

Unidade Operativa de Planeamento e Gestão C - Unidade de Execução C1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização do pedido em foto aérea. 
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3. Enquadramento da pretensão nos planos territoriais aplicáveis 
 
O plano de urbanização aplicável à presente pretensão é o Plano de Urbanização da ZILS (PUZILS), que foi 

aprovado pela Edital n.º 1090/2008 e entrou em vigor a 8 de novembro de 2008, tendo sido alterado, por último, 

pela deliberação da Assembleia Municipal de Sines, datada de 05.11.2020, conforme Aviso n.º 4700/2021. 

A Unidade Operativa de Planeamento e Gestão C - Unidade de Execução C1 da ZILS está classificada no PUZILS 

como sendo de solo urbanizado. 

De acordo com a Planta de Zonamento do PUZILS (Figura 2), a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão C e  

consequentemente a Unidade de Execução C1 vêm classificadas como Solo Industrial e de Produção Energética, 

o qual deve ser preferencialmente utilizado para grandes instalações industriais e de produção de energia, 

podendo também incluir instalações comerciais e tecnológicas, bem como serviços complementares e 

compatíveis, em particular armazéns ou outros edifícios de apoio à sua laboração e normal atividade (cfr. artigo 

15.º do PU-ZILS). 

 

4. Descrição e justificação/fundamentação da pretensão  
 

4.1. Contextualização da pretensão 

A ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines é, ao abrigo de um Contrato de Gestão celebrado entre o IAPMEI e 

aicep Global Parques, gerida por esta última, sendo que é uma empresa especializada em gestão de parques 

industriais e localização empresarial. 

Com mais de 2.375 hectares, um Plano de Urbanização aprovado, infraestruturada e com a disponibilidade 

imediata de um conjunto de utilidades, a ZILS, sob a égide da Câmara Municipal de Sines, possibilita aos 

investidores que o processo de licenciamento/construção das suas instalações industriais e o arranque do 

processo laboral seja bastante célere, fatores importantíssimos no mundo do 

empreendedorismo/competitividade, e decisórios para a seleção da localização dos investimentos. 

Outra vantagem da ZILS, que agrada a quem procura uma localização privilegiada para o seu negócio, é a 

possibilidade de se constituírem lotes à medida, ou seja, o cliente pode ter o lote na dimensão que melhor servir 

ao seu projeto industrial. 
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Figura 2 - Planta de Zonamento do PUZILS. 

 

A ZILS foi planeada e constituída nos anos 70 pelo então Gabinete da Área de Sines, com o objetivo de a tornar 

numa plataforma logística e industrial de referência mundial, visando a instalação de grandes indústrias nacionais 

e estrangeiras ligadas aos sectores da petroquímica e da energia. 
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Presente a necessidade de diversificação geoestratégica dos grandes data centers do Norte para o Sul da Europa, 

seguindo também a oferta de energia “verde” e a localização das novas ligações de redes de dados e cabos 

submarinos, como é o caso da Ellalink, otimizando uma mais baixa latência, Sines posiciona-se, no próximo 

decénio, como uma localização potencial para criar um novo hub Europeu de data centers. 

A ZILS dispõe dos seguintes fatores competitivos para a captação de data centers: i) terrenos disponíveis, 

edificáveis e afastados de constrangimentos urbanos; ii) disponibilidade de água de uso industrial em abundância 

e com bom preço e, ou, em alternativa, acesso à água do mar; iii) possibilidade de grandes fornecimentos 

elétricos de fontes renováveis em alta e muito alta tensão, com preços mais de 30% abaixo do praticável na 

média ou baixa tensão dos centros urbanos; iv) pluralidade de ligações de fibra ótica de alta disponibilidade ao 

hinterland. 

A temperatura ambiente mais elevada é um dos principais desafios que Sines tem que superar face às tradicionais 

localizações disponíveis no Norte da Europa. A incidência solar e o calor aumentam a carga térmica dentro dos 

edifícios, o que obriga à implementação de medidas mitigadoras para arrefecimento das infraestruturas técnicas 

de armazenamento de dados, que devem passar pela adoção de uma arquitetura inteligente e bioclimática dos 

edifícios dos data centers e o uso de uma fonte fria para refrigeração. 

A proximidade da ZILS ao mar é um elemento competitivo. A água do mar pode ser utilizada como a solução base 

do sistema de arrefecimento dos diversos equipamentos técnicos, que em sinergia com a eletricidade de origem 

renovável e custo inferior e considerando que 80% dos custos operacionais são eletricidade, permite criar um 

ecossistema de instalação de data centers capaz de competir com os melhores sites do Norte da Europa. 

Em maio de 2021 a aicep Global Parques contratualizou uma reserva de terreno na Zona 9 da ZILS (UOPG C – UE 

C1 do PUZILS) com a Start – Sines TransAtlantic Renewable & Technology Campus (Start Campus), para um data 

center. 

A C.P.A.I. - Comissão Permanente de Apoio ao Investidor decidiu atribuir a este projeto o estatuto de P.I.N. – 

Projeto de Interesse Nacional de acordo com o Decreto-Lei 154/2013 de 5 de novembro, cujo estatuto mereceu 

parecer favorável da Câmara Municipal de Sines conforme DOC. 1 que se junta e se dá por integralmente 

reproduzido.  

 

Do conteúdo do parecer da Câmara Municipal de Sines citamos “Este projeto além de ser altamente inovador, é 

completamente inédito em Portugal. Está perfeitamente alinhado com o Plano de Ação para a Transição Digital, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril, uma das prioridades públicas no 

atual contexto, contribuindo para a construção de uma sociedade digital, potenciadora da inovação e do 

conhecimento. De relembrar que também no contexto do PNPOT o setor das comunicações globais, 
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nomeadamente no que respeita à instalação de cabos submarinos e infraestruturas de telecomunicações, figura 

entre as prioridades do País”. 

 

Neste contexto, pretende agora a Start Campus dar início ao PROJETO SINES 4.0©, que visa a construção de um 

centro de processamento de dados vocacionado para a atração e utilização por Hyperscalers e OTT’s, composto 

por um bloco de edifícios, para uso exclusivo de data center, a ser implementado numa área total de 

aproximadamente 9 ha, para fornecer até 15MW de potência elétrica de consumo apenas em sistemas de 

tecnologias de informação (IT), incluindo escritórios e infraestruturas associadas (Figura 3). 

 

Figura 3 – Planta de implantação do Projeto Nest. 

 

Os promotores contrataram a ARX Portugal Arquitetos e a Jacobs Engineering, sendo esta última a empresa líder 

mundial no desenho de hyperscalers data centers, com foco na eficiência energética. O desenho proposto 

permite atingir grandes eficiências energéticas e com a capacidade operativa capaz de atrair os mais importantes 

hyperscalers mundiais.  
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Os impactos na economia local, regional e nacional são muito grandes, o NEST representa um investimento de 

84 milhões de euros, gerador de 100 a 150 empregos diretos e mais de 1.000 empregos indiretos. Este projeto 

será potencialmente um dos maiores criadores de VAB e exportações do país. 

A ausência de um ecossistema especializado de TIC & Data Centers, como na Irlanda, implica que em Sines, face 

aos requisitos dos hyperscalers, a criação no Start Campus de equipas de TIC e de gestão de redes de dados locais 

(técnicos e engenheiros), ao invés da importação de equipas próprias. Isto adiciona valor global superior e de 

carácter local aos recursos humanos presentes em permanência na região.  

As principais funções requeridas para o data center são: Gestão de Instalações e Administração; Equipas Técnicas 

e Elétricas (engenheiros e técnicos especializados); Técnicos de Limpeza e de Catering; Segurança e Equipas de 

Rondas; Manutenção Primária e Menor; e ainda Equipas de TIC e de Redes de Dados (engenheiros e técnicos 

especializados, normalmente, sendo equipas próprias dos hyperscalers). O fecho da Central Termoelétrica e a 

existência de um ecossistema que já está presente e passa a estar disponível na região, potencia a transferência 

e otimização destes recursos humanos para o data center. 

O atual momento de necessidade de retoma económica e posicionamento estratégico futuro contornando 

obstáculos de mercado e aproveitando áreas menos exploradas do mesmo posiciona este projeto como uma 

mais-valia com a subida da cadeia de valor respetiva e com elevado impacto local, regional e nacional 

promovendo precisamente pela via deste grande investimento que vai criar mais postos de trabalho e mais 

riqueza em Sines, na região e em Portugal.  

A Câmara de Sines, o Governo da República Portuguesa e todos os portugueses podem ver este investimento 

como mais receitas fiscais, mais emprego, mais sustentabilidade ambiental e integração económica que 

contribuem de forma decisiva para um projeto que beneficia os sineenses, a região e Portugal como um todo 

integrado.  

 

 

4.2. Redelimitação/subdivisão da UE C1 

Como já referido a Start Campus dará início ao PROJETO NEST, a localizar em parte da Unidade de Execução C1, 

da UOPG C da ZILS. 

No seguimento de reuniões havidas entre as diversas entidades envolvidas – em particular, com o Município de 

Sines e com a CCDR – Alentejo, foi concertado que seria adequado proceder à redelimitação/subdivisão da 

Unidade de Execução C1, da UOPG C da ZILS, para que seja nesta constituída uma Subunidade de Execução C1.1, 

coincidente com a área do PROJETO NEST. Este procedimento vai ao encontro dos pressupostos definidos para 



 
Redelimitação/subdivisão da Unidade de Execução C1, da Unidade 

Operativa de Planeamento e Gestão C do Plano de Urbanização da 

ZILS para constituição de uma subunidade de execução C1.1

 

Página 9 de 15 

 

o desenvolvimento urbanístico da UOPG C da ZILS, nomeadamente, (i) a necessidade de uma sua programação 

global e coordenada, e (ii) a necessidade de garantir a flexibilidade de execução do PUZILS, em coerência, aliás, 

com o que já vem antecipado no seu Programa de Execução e Financiamento, em que claramente se assume a 

imprevisibilidade dos ritmos ou da própria forma de ocupação dos espaços, que se quer flexível e adaptável. 

Com esta subdivisão, permitir-se-á, com a maior premência, a concretização de um programa global já criado 

para essa área - designadamente ao nível de áreas verdes e estacionamento, através da realização de uma 

operação urbanística de loteamento com obras de urbanização na Subunidade de Execução C1.1 a criar, 

permitindo acolher o PROJETO NEST. 

Da análise exaustiva da ocupação atual da unidade de execução C1 (Figura 4 e Quadros 1 e 2) constata-se que 

73,2% da área da UE C1 está ocupada, dos quais 53,8% por unidades industriais ou empresas e 19.4% por 

corredores (vias, áreas de enquadramento). Esta UE dispõe de 26,8% de área disponível, havendo uma previsão 

que desta área 22,4% venha a ser ocupada por lotes.  

 

Quadro 1 - Discriminação da ocupação da UE C1 

Designação 
da UE 

Usos 
dominantes 

Área 
(ha) 

Área ocupada 
por 

unidades 
industriais ou 

empresas 
(ha) 

Área ocupada por 
corredores 
(vias, áreas 

enquadramento) 
(ha) 

Total área 
ocupada 

(ha) 

Área 
disponível 

(ha) 

Área de 
lotes 

prevista 
(ha) 

C1 Industrial e 
produção 
energia 

315,33 169,89 61,19 231,08 84,25 70,78 

 

Quadro 2 - Discriminação das áreas ocupadas por unidades industriais ou empresas 

Designação 
da UE 

Unidades industriais ou 
empresas 

Atividade 
Área 
(ha) Estado 

C1 EDP Produção de energia 124,75 Em desativação 

C1 Cimpor Produção de cimento 10,00 Em atividade 

C1 Gypfor Produção de placas 
de gesso 

5,28 Em atividade 

C1 Kimaxtra Produção de 
produtos de 
construção 

5,24 Em atividade 

C1 C1 Poente - 14,11 Loteamento 
aprovado 

C1.1 NEST Data Center 8,99 Projeto em 
curso 
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Figura 4 – Planta com a discriminação da ocupação da UE C1 em planta. 

 

Constata-se assim que a UE C1 é uma área consolidada e toda ela servida por rodovia. 

A área ora a redelimitar apresenta uma programação ao nível das infraestruturas que se passa a descrever: 

 Existência de via rodoviária que permite o acesso à área a redelimitar; 

 Áreas disponíveis de forma a garantir os lugares de estacionamento exigidos pelo PU para a criação de 

um lote de 8,99 ha; 

 Disponibilidade de redes de infraestruturas periféricas com capacidade para as necessidades previstas; 

 Existência de faixa entre a via existente e o lote a criar, com aproximadamente 23 m, com cobertura 

vegetal, exceto os 2 acessos previstos ao lote e estacionamentos, e que pode permitir a passagem de 

infraestruturas sob a mesma, em caso de necessidade.  

O programa urbanístico do PROJETO NEST teve em consideração os parâmetros urbanísticos estabelecidos no 

PUZILS, garantido o seu estrito cumprimento, e que se apresentam seguidamente: 
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Quadro 3 – Áreas previstas para a redelimitação na UE C1.1 

Descrição Área (m2) 

Área a redelimitar  105.187,41 

Lote a constituir 89.955,00  

 
 
 

Quadro 4 - Parâmetros urbanísticos máximos de acordo com o PUZILS para o lote a constituir na redelimitação 
na UE C1.1 

Designação Área (m2) Finalidade 

Área 

Construção 

(m2) 

Índice 

construção 

Cércea 

máxima 

(m) 

Nest 89.955,00 Industrial 70.164,9 0,78 15 

Totais 89.955,00 - 70.164,9 -  

 

 

Quadro 5 - Parâmetros urbanísticos previstos para o lote a constituir na redelimitação na UE C1.1 
 

  

Designação Área (m2) Finalidade 
Área 

Implantação 
(m2) 

Área 
Construção 

(m2) 

Índice 
construção 

Nº pisos 
acima da 

soleira 

Cércea 
máxima 

 

(m)  

Nest 89.955,00 Industrial 23.872,00 29.195,00 0,32 2 15  

Totais 89.955,00 - 23.872,00 29.195,00 - -    

(*) Os parâmetros urbanísticos apresentados neste quadro são um cenário possível para o lote a constituir 
podendo os mesmos em fase de constituição de lote serem alterados até aos limites definidos no PUZILS 

 

 
 
 

Quadro 6 – Áreas Lugares de estacionamento atribuídos para o lote a constituir na redelimitação na UE C1.1, 
calculados com base no PUZILS   
Áreas no Interior do lote (m2) Lugares no  

Exterior do lote 

Lote Área do lote Total  Pesados Pesados Ligeiros 

Nest 89.955,00 6.696,34 669,63 3 4 

Totais 89.955,00 6.696,34 669,63 3 4 
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Neste contexto, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 29.º do Regulamento do PUZILS – de acordo com o 

qual “a subdivisão das UOPG é feita através de unidades de execução (UE), sendo possível a associação ou 

subdivisão das UE através dos instrumentos legais em vigor” (o que é, aliás, coerente com o disposto no Relatório 

do Plano de Outubro de 2008, Pontos 3.1 e 3.2) – requer-se, pelo presente, a delimitação da Subunidade de 

Execução C1.1, a concretizar mediante subsequente operação urbanística de criação de lote Nest. 

 

5. Conclusão 
 

Neste contexto, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 29.º do Regulamento do PUZILS – de acordo com o 

qual “a subdivisão das UOPG é feita através de unidades de execução (UE), sendo possível a associação ou 

subdivisão das UE através dos instrumentos legais em vigor” (o que é, aliás, coerente com o disposto no Relatório 

do Plano de Outubro de 2008, Pontos 3.1 e 3.2) – requer-se, pelo presente, a delimitação da Subunidade de 

Execução C1.1, a concretizar mediante subsequente operação urbanística de criação de lote Nest. 

A Subdivisão da Unidade de Execução C1 ora requerida visa a prossecução do interesse público que a 

Administração Pública, nos termos do artigo 266º, nº 1 da Constituição da República Portuguesa, visa prosseguir, 

em equilíbrio, claro está, com a proteção dos direitos e interesses dos cidadãos (agora de acordo com o princípio 

de direito administrativo plasmado no artigo 4.º do Código do Procedimento Administrativo); com efeito, o 

referido Projeto NEST - é do interesse, não apenas do Município, mas do País. 

6. Anexo 
 

Parecer favorável da Câmara Municipal de Sines à classificação de Projeto PIN 

 

 agosto de 2021 

A técnica responsável,                                                                                    

 

Arqtª Sandra Ramos, O.A. n.º 15948                                                         
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