
 

Estudo de Representações Sociais

Introdução

Usando como referência o resultado e as mais valias resultantes de um estudo idêntico 
anteriormente realizado pelo “PACOPAR” na sua área de ação no Pólo de Estarreja, ambos, 
PACOPAR e COMSINES juntaram esforços e sinergias, realizando o estudo abaixo apresentado, 
obviamente com perceções e características especificas quer de Estarreja quer de Sines.

O estudo foi iniciado em 2019 e finalizado em princípios do ano de 2020.

A avaliação do estudo principalmente pela COMSINES, mereceu toda a atenção, contudo, os 
dois últimos anos com as restrições impostas pela pandemia, somente permitiram fechar o 
ciclo interno de avaliação e divulgação já em 2022.

Entretanto, a Direção da COMSINES, sem prejuízo das ações a realizar, decidiu divulgar o 
resumo das principais conclusões, que abaixo constam.

Objetivo Geral

“Avaliar a imagem real das indústrias do cluster, sob a visão da comunidade envolvente  
público alvo e identificar potenciais ações de comunicação /divulgação que permitam 
corresponder aos objetivos institucionais, empresariais e sociais do PACOPAR e do COMSINES”.

Analisar as perceções que os agentes coletivos ou individuais dos territórios envolventes têm, 
sobre os efeitos dos dois complexos industriais em quatro tipos de ecossistema: natural e 
ambiental; socioeconómico; o ecossistema infraestrutural e institucional (dotação  
infraestrutural dos territórios, animação institucional; o ecossistema comunicacional).

Produzir um conjunto de recomendações práticas que contribuam para o desenvolvimento, 
por parte do PACOPAR e do COMSINES, de estratégias e iniciativas para melhorar a relação de 
confiança entre indústrias, entidades administrativas locais /sociais e populações locais.

O estudo recorreu a metodologias de recolha de informação quantitativas e qualitativas.

Quantitativas: inquérito à população, à comunidade escolar, aos trabalhadores e prestadores 
de serviços das empresas do cluster.

Qualitativas: entrevistas aos responsáveis por empresas do complexo – Air Liquide, 
Euroresinas, Ibercoal, Repsol e Galp. Foram ainda entrevistados o responsável da Proteção 

Civil, a Vice-Presidência da CCDRA - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Alentejo, o Coordenador da UCSP - Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Santiago 
do Cacém, a Coordenadora da Delegação de Saúde, o Laboratório de Ciências do Mar da 
Universidade de Évora, a APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve e o diretor da 
ZILS Aicep Global Parques.

Foram promovidos painéis de discussão com entidades do setor do emprego e do poder local.
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Os dados referidos no inquérito revelam que os temas que mais preocupam os residentes são 
a Saúde, Ambiente/Poluição, seguidos do Emprego e da Segurança Industrial.

Quando questionados a que setores de atividade associam a indústria química, a população 
residente respondeu essencialmente ‘Setor Petrolífero’, seguindo-se o setor dos plásticos. Os 
estudantes acrescentam a esses dois, os setores das tintas e das matérias-primas para 
medicamentos. 

A palavra que os inquiridos mais associam à industria química é Poluição, Perigo, Segurança, 
Materiais Perigosos. No caso dos empregados das empresas, são também referidas as palavras 
Emprego e Desenvolvimento.

Questionados sobre a opinião global sobre o complexo de Sines, 46,3% da população inquirida 
tem uma opinião positiva ou muito positiva sobre o complexo industrial, existe quase 25% que 
se encontra no extremo oposto, com uma opinião negativa /muito negativa (33% no caso das 
mulheres).

Quase 90% dos inquiridos considera que a poluição na região está relacionada com o complexo 
e 1 em cada 3 considera que os impactos ambientais negativos têm vindo a aumentar.

Outra preocupação relativamente aos efeitos do complexo industrial manifestado pela maioria 
dos inquiridos é a Saúde, com cerca de 50% a considerar Negativos e 9% Muito Negativos.

Além disso, uma parte significativa dos docentes e não-docentes considera-se mal informada 
sobre os efeitos do complexo no que respeita a Saúde.

Dos efeitos positivos do complexo da região, destaca-se com mais de 91% de escolha, a criação 
de Emprego.

Cerca de 3 quartos dos residentes considera que o impacto no bem-estar económico e 
qualidade de vida vai além do emprego gerado, referindo os impactos globais nos rendimentos 
e na economia local como positivos ou muito positivos (74%).

A relação do Complexo com os setores do Turismo e das Pescas foi assinalada como uma área 
em que se deve apostar.

Para uma parte significativa da população, o complexo representa uma ameaça para a saúde e 
segurança e é pouco transparente (+ de 50%).

A importância do complexo para a economia das famílias da região é reconhecida pela 
esmagadora maioria dos inquiridos. Mais de 90% consideram que se não fosse a presença do 
complexo industrial na região, existiria muito desemprego e saída da população para outras 
regiões e mais de 75% que a presença do complexo tem uma grande importância na melhoria 
das condições de vida das populações.

Dos menos de 30% que assistiram a ações de sensibilização ou de informação promovidas por 
alguma empresa do complexo poucos, (menos de 20%) se recordam de ações de sensibilização 
ou de informação promovidas por alguma empresa do complexo.

No entanto dos que se recordam, mais de 80% lembram-se dos temas, tendo sido os 
simulacros as iniciativas com maior adesão. 
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Apenas cerca de 20% dos inquiridos indicaram conhecer os eventos que o complexo realiza 
habitualmente, sendo que desses, 72% referem conhecer o patrocínio/divulvação de 
atividades e 71% simulacros.

Seguem-se as visitas a instituições para a sensibilização ambiental e do risco (42%) e as 
caminhadas solidárias e iniciativas ‘Porta Aberta’ (39,5%).

Na comunidade escolar, a maioria dos estudantes diz que ninguém influencia a sua opinião 
sobre o complexo, são entre docentes e não docentes, a maioria indica a família, amigos e 
vizinhos como maiores influenciadores (entre 25 e 29%), seguidos da Comunicação Social (15 e 
16%) e das redes sociais (14 e 15%).

ALGUMAS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

 Intensificar a participação do COMSINES (empresas) em atividades relacionadas com o 
ambiente e a saúde, apoiando a aquisição e manutenção de equipamentos (de 
emergência, de monitorização), a formação dos profissionais do setor e a investigação 
científica (os impactos do setor no ambiente e saúde pública);

 Reforçar as parcerias com as entidades de educação e formação, tanto para atender às 
necessidades atuais e futuras do Complexo em termos de recursos humanos como 
para reforçar uma imagem positiva junto dos públicos escolares, cuja imagem do setor 
já é mais diversificada e qualificada;

 Participação das empresas em iniciativas de qualificação territorial;

 Estabelecer uma relação mais colaborativa e fluida com a população e a comunidade, 
designadamente abrindo mais fóruns de discussão e divulgando antecipadamente 
planos de atividades;

 Desenvolver iniciativas que promovam a compatibilização da atividade do Complexo 
com outros setores económicos (especialmente turismo e pesca), incluindo o 
desenvolvimento de novos produtos; 

 Enriquecer e diversificar a política de comunicação (conforme diversas recomendações 
e sugestões feitas no capítulo “Auditoria de comunicação” deste relatório), incluindo a 
realização mais consistente de monitorização de resultados e seguimento de efeitos da 
comunicação e iniciativas;

 Promover a realização de estudos e a divulgação dos seus resultados, designadamente 
sobre os temas ambientais, da segurança e da saúde pública e individual, no quadro de 
uma maior relação com as universidades;

 Implementar um programa / canal regular de comunicação entre os dois painéis (Sines 
Estarreja, e outros), em matéria de estratégias de comunicação e relacionamento com 
a comunidade, criando mecanismos de difusão de boas práticas; 
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 Desenvolver uma estratégia de estudo específica, de nível mais abrangente, focada em 
determinados aspetos do setor (impactos no ambiente e na saúde, difusão de boas 
práticas internacionais), que permita sustentar uma estratégia de comunicação global 
que valorize a importância do cluster para a qualidade de vida e para a economia;

 Esta comunicação mais geral ajudará a criar, em cada contexto local, condições de 
maior sucesso das atividades específicas da Associação COMSINES ou do PACOPAR (ou 
de outras indústrias, complexos ou atividades do setor).

Sines, dezembro de 2022
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