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1.

ENQUADRAMENTO

O presente Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2019 apresenta as atividades realizadas
durante o período em apreço e as contas em regime de caixa, mediante divulgação de informação
através dos mapas de pagamentos e recebimentos, património fixo e direitos e compromissos
futuros, nos termos do Anexo 17 da Portaria nº 220/2015, de 24 de julho.

2.

ÓRGÃOS SOCIAIS

A composição dos Órgãos Sociais da Associação COMSINES – Conselho das Comunidades de Sines,
para o mandato de 2020-2023, é a seguinte:
Mesa da Assembleia Geral
•

AICEP Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços S.A – Presidente,
representada por Silvino Malho Rodrigues

•

APQuímica – Associação Portuguesa da Química, Petroquímica e Refinação – Vogal,
representada por Carla Pedro

•

Ecoslops Portugal, SA – Vogal, representada por Pedro Simões

Direção
•

EURORESINAS, Indústrias Químicas SA – Presidente, representada por Ricardo Alvim

•

Petrogal SA – Vogal, representada por Martinho Correia

•

Município de Sines – Vogal, representado por Filipa Faria

•

Repsol Polímeros SA – Vogal, representada por Arsénio Salvador

•

Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA - Vogal, representada por Eduardo
Bandeira

•

Indorama Ventures Portugal SA – Vogal, representada por Marco Vantaggiato

•

Águas de Santo André, - Vogal, representada por Jaime Gabriel Silva

Conselho Fiscal
•

PORTSINES – Terminal Multipurpose de Sines, SA – Presidente, representada por João
Candeias

•

Sociedade Portuguesa do AR LÍQUIDO, Ar Líquido, Lda - Vogal, representada por Micael Silva

•

SINESTECNOPOLO – Associação Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica Vasco
da Gama - Vogal, representada por Joel Gomes
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3.

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS EM 2019

3.1.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

a)

No âmbito da intervenção nos percursos pedestres da Lagoa da Sancha, em articulação com
a Câmara Municipal de Sines e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (INCF),
procedeu-se à inauguração simbólica dos mesmos. No dia 12 de janeiro, representantes do
COMSINES, do ICNF e da CMS, bem como outros membros e quadros destas entidades,
marcaram formalmente a colaboração da Associação no financiamento da sinalização dos
percursos, do folheto e painéis informativos e dos postos de observação e descanso.

b)

Realização do evento “Portas Abertas COMSINES”, no período de 30 de outubro a 7 de
dezembro, com visitas às instalações dos associados Indorama, EuroResinas, Air Liquide, APS,
Repsol, Galp, EDP e aicep GP.

c)

Criação da ficha modelo e da metodologia para o inventário do património industrial, dando
início à elaboração da ficha de sítio e das fichas de alguns associados.

d)

Adjudicação, à consultora Magellan, da candidatura do inventário do património industrial e
da respetiva musealização aos EEA Grants.

e)

Apresentação de uma comunicação, da Coordenadora do GT Património e Cultura, no 4º
Encontro BAD ao Sul, no dia 24 de setembro, evento que foi patrocinado pelo COMSINES.

f)

Receção à comunidade educativa, no dia 9 de setembro, início do ano letivo 2019/20, com
receção na APS e visita às instalações do associado Indorama.

g)

Realização de um workshop sobre mercadorias perigosas, no dia 14 de março, no auditório
da APS, com a presença de 66 participantes.

h)

Apresentação pública, no dia 14 de outubro, no auditório do Centro de Artes de Sines, do
Estudo dos Odores, da responsabilidade da consultora IDAD.

i)

Contratação de uma profissional da área da comunicação para, em regime de avença e a
partir de 1 de janeiro de 2020, dar apoio à Coordenadora do GT Comunicação relativamente
à comunicação externa da Associação.

3.2.

ESTUDOS

a) O estudo de Sinergias do Transporte de Trabalhadores das Entidades do Complexo Portuário
e Industrial de Sines, adjudicado à empresa Way2Go, ficou praticamente concluído durante
este ano, estando em apreciação, para aprovação, o relatório final.
b) Iniciou-se a preparação do procedimento para a contratação de uma empresa que venha a
realizar o estudo de um corpo de bombeiros comum para a ZILS, tendo também em conta a
experiência deste tipo de soluções em sites industriais existentes na Europa e,
particularmente, em Espanha.
c) Foi desenvolvido, no âmbito da APQuímica e por si integralmente financiado, o estudo das
representações sociais nos sites de Estarreja e Sines, com a participação ativa do painel
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PACOPAR e do COMSINES. Dos resultados deste trabalho será possível extrair orientações para
a programação das próximas atividades da Associação.

3.3.

NOVOS ASSOCIADOS

Foi aprovada, em Assembleia Geral, a adesão de novos membros da Associação COMSINES:
a) Da empresa Ecoslops, como membro empresarial;
b) Da empresa PSA Sines, como membro empresarial;
c) Da Indorama, como membro empresarial.
d) Da empresa EDP – Centro de Produção de Sines, na qualidade de Associado Empresarial;
e) Da AES – Associação Empresarial de Sines, como membro não empresarial;
f)

3.4.

Da ETLA – Escola Tecnológica do Litoral Alentejano, como membro não empresarial.

COORDENAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO

No decurso do ano em apreço, não se verificaram alterações nos Coordenadores/as dos Grupos
de Trabalho, pelo que no final do ano de 2019 eram os/as seguintes:
a) Coordenadora do Grupo de Trabalho “Património e Cultura” – Sandra Patrício;
b) Coordenador do Grupo de Trabalho “Competitividade, Logística e Transportes” – Miguel
Borralho;
c) Coordenador do Grupo de Trabalho “Prevenção e Segurança” – Eduardo Pires;
d) Coordenadora do Grupo de Trabalho “Saúde e Ambiente” – Paula Ledo;
e) Coordenadora do Grupo de Trabalho “Comunicação” – Ana Rita Rosa.

4.

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

Foi decidido manter em 5.000,00€ (cinco mil euros) o valor da quota anual a cobrar aos Associados
Empresariais e Associados Não Empresariais Contributivos.
O presente Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2019 apresenta as contas em regime de
caixa, mediante divulgação de informação através dos mapas de pagamentos e recebimentos,
património fixo e direitos e compromissos futuros, nos termos do Anexo 17 da Portaria nº
220/2015, de 24 de julho.

5.

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

A 11 de Março de 2020, a Organização Mundial de Saúde elevou o estado da contaminação à
pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). A Pandemia de
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COVID-19 espalhou-se oficialmente a Portugal em 2 de Março de 2020 e até o dia 2 de Junho de
2020, houve 32.895 casos confirmados, com um total de 1.436 mortes. Atualmente, 432 pessoas
encontram-se internadas, sendo que 58 estão em unidades de cuidado intensivo.
Relembra-se que muitas pessoas já infetadas não apresentam sintomas da doença, pelo que não
é fácil identificar com eficácia um caso positivo com o qual se deve evitar contacto. Todos temos
uma responsabilidade social e cívica de fazermos o que está ao nosso alcance para prevenir que
esta epidemia cresça e é premente e necessária uma nova resposta social e de saúde para
enfrentar esta ameaça global.
Toda esta situação teve, tem e terá impactos naturalmente nas atividades da Associação. Os
responsáveis dos Grupos de Trabalho está sensibilizados para o tema e para a necessidade de
encontrar alternativas para que neste momento crucial, também para as nossas empresas e
comunidade, possamos fazer alguma diferença.

6.

REFERÊNCIAS FINAIS

Gostaríamos de agradecer a valiosa contribuição de todos os associados na atividade desenvolvida
ao longo do ano pela Associação COMSINES.

Sines, 6 de Junho de 2020

A Direção

EURORESINAS, Indústrias Químicas S.A. – Ricardo Alvim
_______________________________________________________________________________
Petrogal, S.A. – Martinho Correia
_______________________________________________________________________________
REPSOL Polímeros, S.A. – Arsénio Salvador
_______________________________________________________________________________
Município de Sines – Filipa Faria
_______________________________________________________________________________
APS-Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. – Eduardo Bandeira
_______________________________________________________________________________
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INDORAMA – Marco Vantaggiato
_______________________________________________________________________________
Águas de Santo André – Jaime Gabriel Silva
_______________________________________________________________________________
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7.

ANEXO
CONTAS DO EXERCÍCIO

As contas foram elaboradas de acordo com o Anexo 17 da Portaria nº 220/2015, de 24 de julho.
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