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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.o 150/98

A introdução do gás natural (GN) no mercado ener-
gético português é já uma realidade efectiva, estando-se
agora numa fase crucial da sua afirmação como opção
indispensável ao reforço da capacidade competitiva das
empresas nacionais, à melhoria das condições de vida,
à requalificação dos espaços urbanos quer no litoral quer
no interior do País, à preservação das condições ambien-
tais, pela redução da emissão de poluentes gasosos nos
sectores industrial e de produção de energia e, futu-
ramente, nos transportes urbanos.

Entretanto, no espaço europeu em que Portugal se
insere verificam-se evoluções significativas no mercado
energético:

i) A liberalização dos mercados de electricidade
e do gás natural, para o qual foram negociadas
condições de acordo com a sua natureza de mer-
cado emergente;

ii) O estabelecimento de metas vinculativas em
acordos internacionais com incidência na pre-
servação do ambiente (dos quais são exemplo
o Protocolo de Kyoto e a estratégia comunitária
de combate à acidificação);

iii) A conveniência de acentuar a diversificação das
fontes e origens do aprovisionamento de maté-
rias-primas energéticas por forma a minorar os
efeitos de turbulências nos mercados interna-
cionais.

Em Portugal, neste contexto, há que garantir a satis-
fação do crescimento dos consumos energéticos ineren-
tes às necessidades de desenvolvimento sustentado sem
que haja prejuízo de autonomia energética, de viabi-
lidade económica das empresas do sistema energético
no âmbito de um mercado liberalizado a nível europeu
e o contributo positivo para a resolução dos problemas
ambientais de dimensão global, nos termos dos objec-
tivos visados pelo Programa do Governo.

Neste sentido, o Ministério da Economia entendeu,
através do Despacho n.o 75/98, de 28 de Maio, dever
mandar estudar a viabilidade técnica, económica e finan-
ceira para a construção de um terminal de gás natural
liquefeito (GNL) na costa portuguesa, tendo esse estudo
sido cometido à TRANSGÁS — Sociedade Portuguesa
de Gás Natural, S. A., empresa que detém a concessão
para a importação, transporte e fornecimento de GN
através da rede de alta pressão.

O estudo realizado e entregue ao Governo debru-
çou-se sobre as alternativas possíveis, suas vantagens
e desvantagens, tendo em conta o valor estratégico do
projecto em Portugal, no contexto ibérico e comunitário,
bem como os impactes na diversificação de fontes e
segurança de aprovisionamento.

As conclusões do estudo asseveram que a construção
de um terminal na costa portuguesa, dimensionado à
recepção e armazenagem de GNL e emissão para a
rede nacional de GN, é viável, garantindo-se a com-
petitividade desta fonte, correspondendo aos objectivos
de suficiente autonomia e suporte do sistema energético
nacional e dos seus operadores e permitindo satisfazer,
decerto através de tecnologia adequada, isto é, ambien-
talmente favorável, à indispensável modernização da
produção de energia eléctrica para o sistema eléctrico
de serviço público (SEP), pois concomitantemente com
a construção deste terminal deverá ocorrer a construção
de uma central termoeléctrica para fazer face ao previsto
aumento da procura de energia eléctrica.

Aliás, a articulação entre o sistema gasista e o sistema
electroprodutor constitui um factor crucial para a
modernização do sector energético nacional, garantindo
a viabilização da segurança de abastecimento de GN
e a competitividade do sistema electroprodutor nacional,
no contexto dos mercados cada vez mais liberalizados
de electricidade e de gás, nomeadamente na Península
Ibérica.

Foram ainda tidos em conta os impactes positivos
desta opção infra-estruturante, designadamente nas
áreas do ambiente, do desenvolvimento regional, do
emprego, dos transportes e da ciência e tecnologia, con-
substanciando-se, pois, todos os princípios que mantêm
este projecto integrado na lista de projectos de interesse
comum das redes transeuropeias.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Cons-

tituição o Conselho de Ministros resolveu:
1 — Atribuir um carácter prioritário de actuação aos

seguintes aspectos:
1.1 — Desenvolvimento dos estudos técnicos e das

negociações com as autoridades portuárias de Sines, no
contexto dos pressupostos considerados no estudo de
viabilidade, acima referido, com vista à selecção de loca-
lização e posterior implantação do terminal de GNL;

1.2 — Estabelecimento da estrutura de desenvolvi-
mento do projecto do terminal de GNL mediante a defi-
nição de um modelo contratual e organizacional que
possa permitir uma eficiente gestão de riscos e a opti-
mização da estrutura de financiamento. Tal modelo
deverá assentar nos princípios apresentados no estudo
de viabilidade;

1.3 — Definição de uma metodologia adequada à ava-
liação do impacte ambiental deste projecto mediante
estreita colaboração dos serviços públicos responsáveis
e da concessionária, por forma que os estudos a realizar
e a respectiva apreciação e aprovação decorram com
a melhor eficiência e oportunidade.

2 — Cometer à TRANSGÁS — Sociedade Portu-
guesa de Gás Natural, S. A., no âmbito do respectivo
contrato de concessão:

2.1 — A responsabilidade de promover a realização
dos estudos de concepção e projecto, da construção e
da exploração de um terminal de GN, previsto no n.o 2
da cláusula 5.a do referido contrato. Para isso, deverá
desenvolver todos os contactos com as autoridades
nacionais e comunitárias que se revelem adequados para
garantir o licenciamento necessário e obter os finan-
ciamentos públicos no contexto dos pressupostos con-
siderados no referido estudo de viabilidade;

2.2 — A constituição, para o efeito, de uma sociedade
por ela detida maioritariamente, à qual poderá subcon-
ceder, cumpridos os requisitos previstos na cláusula 55.a
do citado contrato de concessão, as obrigações e direitos
nele aplicáveis à construção e exploração do terminal;

2.3 — A decisão em assembleia geral da TRANS-
GÁS — Sociedade Portuguesa de Gás Natural, S. A.,
até Abril de 1999, de um modelo de base relativo à
estrutura empresarial, do cronograma de actividades e
da estrutura de financiamento para o projecto do
terminal.

3 — Cometer à Direcção-Geral da Energia, no âmbito
das suas competências:

3.1 — A responsabilidade de dar início, nos termos
do disposto no artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 182/95,
de 27 de Julho, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 56/97, de 14 de Março, aos procedi-
mentos relativos à prevista expansão do sistema elec-
troprodutor tendo em conta as faculdades previstas no
artigo 14.o do mesmo diploma, de forma a compatibilizar
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a indispensável diversificação e segurança de abaste-
cimento de GN com a necessária expansão do sistema
electroprodutor.

3.2 — A preparação de legislação e regulamentação
técnica que se revele ainda necessária relativa à cons-
trução e exploração do terminal, bem como à possível
utilização de GN na forma criogénica.

Presidência do Conselho de Ministros, 3 de Dezembro
de 1998. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de
Oliveira Guterres.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE

Decreto Regulamentar n.o 30/98
de 23 de Dezembro

A Reserva Natural da Berlenga, criada pelo Decre-
to-Lei n.o 264/81, de 3 de Setembro, era constituída
pela Berlenga, incluindo todas as suas ilhas e ilhéus,
e pela área marítima envolvente até à batimétrica dos
30 m, englobando um ecossistema de características úni-
cas na região atlanto-mediterrânica.

A Reserva Natural da Berlenga conjuntamente com
os Farilhões foram já propostos como sítio da Directiva
Habitats aquando da elaboração da lista nacional de
sítios com interesse para a conservação (Resolução do
Conselho de Ministros n.o 142/97, de 28 de Agosto).

O arquipélago das Berlengas é composto por três gru-
pos de ilhéus: Berlenga Grande e recifes adjacentes,
Estelas e Farilhões-Forcadas. Para além da sua notável
importância enquanto ecossistema insular, apresenta
uma importante diversidade de espécies da flora —que
inclui algumas espécies endémicas e outras com área
de distribuição muito restrita — e da fauna — com
características ecocomportamentais diferentes das dos
seus congéneres continentais.

A área marinha envolvente do arquipélago apresenta
características biológicas que permitem prever a exis-
tência de mecanismos de especiação eficientes, em espe-
cial no que respeita a alguns organismos bênticos. Esta
área é também importante para a preservação das coló-
nias de aves marinhas de inestimável valor que o
povoam, constituindo um dos principais locais de nidi-
ficação e passagem de aves do Atlântico Norte.

Salienta-se ainda, dada a sua raridade, a ocorrência
de uma espécie ictiológica de elevado valor conserva-
cionista, o mero Epinephelus marginatus, com maior inci-
dência de distribuição nos Farilhões. Esta área, e, em
especial, a Berlenga Grande, possui também um vas-
tíssimo património arqueológico subaquático, testemu-
nho de rotas milenares, não só ilustrando naufrágios
e míticas batalhas navais mas também a sua excelência
como local de abrigo e quiçá de escala de devoção assi-
nalados desde a mais remota antiguidade.

Atendendo aos aspectos acima mencionados e tendo
em conta os acordos e recomendações internacionais
com vista à adopção de medidas que assegurem a pro-
tecção das comunidades e dos habitats marinhos, pre-
servando a biodiversidade, é reclassificada a Reserva
Natural da Berlenga, por forma a incluir todo o arqui-
pélago das Berlengas e uma área de reserva marinha,
passando a designar-se por Reserva Natural das Ber-
lengas.

Com a publicação do Decreto-Lei n.o 19/93, de 23
de Janeiro, que cria o novo quadro de classificação das
áreas protegidas nacionais, impõe-se a reclassificação
da Reserva Natural das Berlengas segundo os critérios
aí estabelecidos.

Foi ouvida a Câmara Municipal de Peniche.
Assim:
Ao abrigo do disposto nos artigos 10.o-A, 13.o e 32.o

do Decreto-Lei n.o 19/93, de 23 de Janeiro, e nos termos
da alínea c) do artigo 199.o da Constituição, o Governo
decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Reclassificação

1 — É reclassificada a Reserva Natural da Berlenga,
a qual se passará a designar por Reserva Natural das
Berlengas, adiante denominada por Reserva Natural.

2 — A Reserva Natural inclui todo o arquipélago das
Berlengas e uma área de reserva marinha.

Artigo 2.o

Limites

1 — Os limites da Reserva Natural são os fixados no
texto e na carta simplificada, que constituem, respec-
tivamente, os anexos I e II ao presente diploma e do
qual fazem parte integrante.

2 — As dúvidas eventualmente suscitadas são resol-
vidas pela consulta da carta nacional oficial n.o 35, na
escala de 1:75 000, arquivada para o efeito na sede da
Reserva Natural.

Artigo 3.o

Objectivos específicos

Sem prejuízo do disposto no artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 19/93, de 23 de Janeiro, são objectivos específicos
da Reserva Natural:

a) Proteger a flora e a fauna autóctones e os res-
pectivos habitats;

b) Promover a gestão e salvaguarda dos recursos
marinhos, recorrendo a medidas adequadas que
possibilitem manter os sistemas ecológicos
essenciais e os suportes de vida que garantam
a sua utilização sustentável, que preservem a
biodiversidade e recuperem os recursos depau-
perados ou sobreexplorados;

c) Aprofundar os conhecimentos científicos sobre
as comunidades insulares e marinhas;

d) Contribuir para a ordenação e disciplina das
actividades turística, recreativa e de exploração
pesqueira, por forma a evitar a degradação dos
valores naturais, permitindo o seu desenvolvi-
mento sustentável.

Artigo 4.o

Gestão

A Reserva Natural é gerida pelo Instituto da Con-
servação da Natureza, adiante designado por ICN.

Artigo 5.o

Órgãos

São órgãos da Reserva Natural:

a) A comissão directiva;
b) O conselho consultivo.

Artigo 6.o

Composição e funcionamento da comissão directiva

1 — A comissão directiva, composta por um presi-
dente e dois vogais, é o órgão executivo da Reserva
Natural.


