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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete do Secretdrio de Estado Adjunto

Declaração de Impacte Ambienta'

Projecto "Novo Terminal Multiusos no Porto de leixões"

Estudo Prévio

Tendo por base o Parecer Final do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental, que decorreu

em fase de Estudo Prévio, emito declaração de impacte ambiental (DIA) favorável ao

Projecto "Novo Terminal Multiusos no Porto de Leixões", condicionada:

A que na fase de Projecto de Execução sejam desenvolvidos os estudos que permitam:

Colmatar as lacunas identificadas nesta fase;

Avaliar adequadamente os impactes decorrentes na fase de construção;

.o desenvolvimento de cenários de utilização do Terminal, a respectiva avaliação

de impactes e a identificação de medidas de minimização e condicionantes;

Ao cumprimento das medidas de minimização e dos estudos a desenvolver anexos à

presente DIA. As medidas deverão ser apresentadas de forma detalhada e precisa, a fim

de permitir a sua inequívoca implementação; e

À apresentação e implementação dos planos de monitorização e acompanhamento

ambienta' da obra anexos à presente DIA.

2 de Novembro de 2004

o Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território

~c::(Jorge Moreira da Silva)
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRIT61UO

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto

Anexo à Declaração de Impacte Ambiental do Jorge Moreira da Silva
Secretorli.l de Estod(; AoiuntÓ

Projecto "Novo Terminal Multiusos no Porto de Leixõe~' d~OO ~nistro do' AnII)/"'fJ1'fi
11 enamento dc; TerrlfOrlO

Estudo Prévio

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E ESTUDOS COMPLEMENTARES

Medidas Gerais

.Desenvolver a caracterização da fase de obra, respectivos impactes e medidas de

minimização.

; Apresentar um plano de dragagens para fase de construção, do qual deve constar a

especificação dos aspectos referidos no Despacho n.o 7/SEAMP/2001 do Ministério do

Equipamento Social; Gabinete do Secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária.

.A calendarização das diferentes fases da obra, nomeadamente a que diz respeito ao

processo de dragagem, deve ter em conta a época balnear e as épocas migratórias das

espécies marinhas, na área envolvente ao projecto assim como outros usos sazonais.

.o intervalo de tempo entre as acçôes de dragagem de manutenção deverá ser o mais

alargado possrvel (sem comprometer as necessidades de navegação).

.Relativamente à gestão dos dragados verifica-se que a classificação obtida, perante o

Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar (Diário da

República Série II n.o 141 de 21/06/95) (classes 2 e 3) é compatível com a deposição em meio

terrestre (como material d~ aterro) e, com as devidas condicionantes, também em meio

aquático. No caso da imersão no mar devem ser escolhidas áreas que não interfiram directa ou

indirectamente com áreas de desova e/ou migração de peixes ou outras com interesse

biológico, áreas de pesca co~ercial ou desportiva, zonas balneares, rotas de navegação e

outros usos legftimos do mar.

.Considerando estes factores, o mais indicado seria a deposição na zona costeira a

profundidades na ordem dos -20 m (ZH) ou superiores, o que está de acordo com o local

proposto pela APDL, situado a uma distância da costa de 2,26 milhas, no enfiamento do troço

de enraizamento do Molhe N do Porto de Leixões.

.Deverá ser caracterizado o equipamento a utilizar nas operações de dragagem e de

desmonte de rocha, o qual deverá ser seleccionado de modo a permitir uma adequada

minimização de impactes.
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"MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO Jorge Moieira d~ Silva

Gabinete do Secretário-de Estado Adjunto Secretário, de Estaao Adjunto
do MinIstro do Ambiente

." , e do Ordenamento do Território
.Os metodos de dragagem mais favoravels serao a utlllzaçao de draga de sucção com

capacidade de transporte até ao local de eliminação/deposição (para a remoção dos

sedimentos depositados nas camadas superficiais) e a draga'de garras.

.Deverá ser elaborado um plano com o esquema de rebentamento (inclulhdo os ensaios

previstos), referindo o peso da carga de explosivos conjecturado, a distância aos pontos de

detonação e a localização de infra-estruturas localizadas nas margens que poderão vir a ser

afectadas.

Os estaleiros devem observar as seguintes condicionantes:

-Situar-se num local anteriormente in-tervencionado, de forma a que sejam ocupadas e

impermeabilizadas áreas com menor risco de erosão;

-Localizar-se o mais afastado possível das zonas residenciais envolventes ao Porto;

-A localização deve possibilitar o fácil acesso quer por via marítima quer por via

terrestre, de modo a facilitar a estrutura logística no interface terra-água.

.Analisando a área de estudo, e tendo em conta a localização da área a dragar, propõe-se que

o estaleiro se localize ao longo do molhe Sul, na zona do actual terminal polivalente.

.o estaleiro deverá ser caracterizado, a uma escala de pormenor, identificando os

equipamentos a instalar e avaliando os respectivos impactes.

.Adopção de normas de boas práticas na exploração do estaleiro, com vista à recolha e

depuração das águas pluviais ou de lavagem, à redução das emissões de poeiras e ao

manuseamento, recolha e eliminação adequados dos resíduos produzidos. As soluções a

adoptar deverão ser caracterizadas.

.Os efluentes produzidos pela layagem dos pavimentos e máquinas devem ter um sistema de

encaminhamento e tratamento prévio antes de serem descarregados na rede de colectores

pluviais, nomeadamente através da construção de uma bacia de decantação e da adopção de

um separador de hidrocarbonetos.

.Manter as máquinas e veículos nas melhores condições de funcionamento, garantindo uma

adequada manutenção dos mesmos, a efectuar no estaleiro.

.Proceder à lavagem dos rodados dos veículos à saída da zona de carregamento, de modo a

não danificar o piso dos acessos envolventes.

.Identificar o tipo e volume de materiais necessários à obra e respectivo tráfego de pesados.

.Identificar os percursos a utilizar na fase obra, respectivas utilizações sensíveis, impactes e

medidas, apresentando cartografia de pormenor.
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTODO TERRITÓlRrge Morêira da Silva

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto Sed:f MóriO de Estaoo Aajunfo
inlstro do Amb,ente

e do Ordenamento do Territ6rlo
.Identificar e caracterizar as área de depósito (nomeadamente resíduos da demolição) e áreas

de empréstimo de material.

, Colocar placards informativos junto à área da obra e ao longp dos principais acessos,

referindo a finalidade da obra em curso, duração prevista, eventuais alterações/perturbações

ao tráfego na zona e ainda previsão dos períodos em que se poderão regi~tar actividades

particularmente ruidosas: entre outras informações relevantes.

.Após a execução da obra deverão ser recuperadas todas as áreas que tenham sido

degradadas, repondo a situação original ou outra que seja mais adequada, dos pontos de vista

da sua utilização, bem como paisagístico e ecológico.

.Deverão ser asseguradas adequadas condições de circulação nas vias a utilizar pelo tráfego

inerente à fase de construção e exploração do projecto. Eventuais situações de degradação

deverão recuperadas assim que possível.

.Geologia e geomorfologia

.Os materiais resultantes do desmonte de rocha e das dragagens deverão ser, sempre que

possível reutilizados, preterindo desta forma a sua deposição em aterro (terrestre ou aquático),

tendo em consideração os seguintes usos:

-Aterros, terraplenos e enrocamentos das infra-estruturas inerentes ao proj~cto;

-Venda para a construção civil (ex: brita) ou outro uso equivalente que beneficie

das características dos materiais em causa.

.O depósito do material em vazadouro autorizado deverá ser a ú1tima hipótese a considerar e

caso as restantes possibilidades não sejam viáveis.

.Deverão ser respeitados os volumes de sedimentos dragados e de desmonte de rocha,

definidos no Projecto de Execução, impedindo extracçães superiores às estritamente

necessárias;

.Deverá haver um estabelecimento criterioso dos parâmetros dos diagramas de fogo

associados ao quebramento de rocha no interior do estuário com explosivos;

.Deverão ser implementadas todas as medidas de segurança respeitantes ao emprego de

explosivos, as quais deverão considerar a existência de pipelines na área.

.Qualidade da água e dos sedimentos

.Deverá ser realizada uma campanha de caracterização da qualidade da água antes do início

da fase de construção que deve incluir, para além dos parâmetros analisados na campanha
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Jorge T da Silva
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO Secretór/o de Estado Ad.

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambie:;:to
e do Ordengmento do r.rrltórlo

realizada pela NEMUS (pH, Oxigénio Dissolvido, metais pesados (arsénio, cádmio, chumbo,

crómio, mercúrio), CBO5, CQO, Coliformes Fecaise Coliformes Totais), os PCBs , PAHs, HCB,

Carbono Orgânico Total, cobre, níquel, zinco e a salinidade.

.A avaliação da qualidade da água deverá ter em consideração o Decreto-Lei n° 236/98, de 1

de Agosto.

.Deverão ser realizadas análises às águas das praias durante a fase de construção, e após o

seu final.

.Proceder a uma nova caracterização dos sedimentos (em toda a coluna de sedimentos a

dragar) ao nível do Projecto de Execução, no sentido de confirmar os resultados apresentados

no presente ElA e, caso os resultados não sejam idênticos aos apresentados no E$tudo Prévio,

proceder a uma nova avaliação dos impactes, em termos da qualidade da água e sedimentos,

prevendo medidas de minimização adequadas à nova situação, que poderão incluir a definiçâo

de novos locais de deposição de dragados, se necessário.

Face aos resultados, deverão ser definidas as condiclonantes relativas à sua deposição,

devendo ser entregue às autoridades competentes para autorização deste processo um

conjunto de informação variável consoante a contaminação verificada, segundo o disposto no

Despacho Conjunto. As condicionantes deverão ser integradas no Plano de dragagens.

.Efectuar uma caracterização mais detalhada do local de depósito, avaliação de impactes

ambientais e respectivas medidas de minimização, tendo em conta os dados existentes sobre a

sua utilização recorrente como depósito. Esta caracterização deve ter também em conta toda a

informação existente (incluindo cartografia) das áreas de desova e/ou migração de peixes ou

com interesse biológico, bancos de espécies conquícolas, áreas de pesca comercial ou

desportiva, zonas balneares, rotas de navegação e outros usos e condicionantes, assim como

as características hidrodinâmicas, geológicas e geomorfológicas do local.

Esclarecimento da altura de sedimentos a dragar com recurso a cartografia actualizada.

.Evitar descargas acidentais de material dragado, de modo a minimizar os impactes para além

da área de intervenção. Proibição de rejeições de matérias poluentes de qualquer natureza

para o leito do rio ou para o mar;

.Apresentação de medidas preventivas que salvaguardem eventuais acidentes de derrame de

matérias perigosas e caracterização dos meios e acções necessários à limpeza imediata da

área afectada no caso de qualquer descarga acidental de matérias potencialmente poluentes,

tais como óleos e combustíveis das máquinas a utilizar na obra;
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Gabinete do Secretário de Estado Adjunto Secretário de Estado Ad;Unto
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e do Ordenamento do Território

Devem ainda ser integradas as seguintes medidas:

Fase de construç;ão

.A operação de dragagem deve ser conduzida de forma cuidada, devendo ser

minimizada a ressuspensão dos sedimentos;

.Deve reduzir-se, a extensão das dragagens, limitando-a estritamente à área prevista no

Projecto;

As dragagens devem ser executadas durante a enchente;

Fase de exploracão

..A realizaçao de dragagens de manutençao deve ser precedida de uma caracterização dos

sedimentos de acordo com as normas estipuladas no Despacho Conjunto dos Ministérios do

Ambiente e do Mar, de 21 de Junho de 1995, bem como da qualidade da água.

.Na fase de exploração, e em relação às dragagens d.e manutenção, aplicam-se as respectivas

medidas já descritas para a primeira fase, embora aferidas caso a caso em função da extensão

esperada das acções.

.Na fase de desactivação deverão ser aplicadas as mesmas medidas recomendadas para a

fase de construção, tendo em vista a minimização das afectações da qualidade da água.

.Qualidade do Ar

Durante a fase de construção, recomenda-se a aplicação das seguintes medidas preventivas

e/ou minimizadoras por forma a reduzir ao mínimo possível as emissões associadas à

execução da obra.

.Definir o acesso ao local da obra de modo a evitar o atravessamento de zonas residenciais

em Matosinhos, identificando claramente o circuito a utilizar;

.Programar o tráfego de veículos pesados para fora das horas de maior movimento e

desconcentrar o mais possível a afluência diária;

.Cobertura adequada da caixa de carga de camiões utilizados no transporte de substâncias

pulverulentas, de modo a minimizar o desprendimento dos materiais. Adicionalmente, estes

veículos não devem circular excessivamente carregados;

.Utilizar equipamentos com regulação de altura de queda nas descargas de materiais

pulverulentos (cimento, brita e enrocamento). Deve ser garantida a menor altura de queda

possível aquando da realização destas operações;
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Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambrent~ório
e do Ordenamento do Te"'

.Assegurar a limitação da velocidade de circulação dos veículos na obra, tendo em

consideração que a potencial emissão de poeiras aumenta com a velocidade praticada;

.Proceder à compactação do pavimento no estaleiro e acessos e por forma a minimizar a sua

desagregação devido à circulação de máquinas e veículos;

.Promover a rega das zonas não pavimentadas do estaleiro através de um sistema de

aspersão de água, instalado por exemplo num camião ou tractor-cisterna. A frequência destas

acções deve ser incrementada nos períodos secos e ventosos;

.Se houver necessidade de instalar a central de betão junto à obra, a mesma deve ser

localizada na área mais afastada das zonas habitacionais envolventes. Adicionalmente, a

manipulação do cimento deve ser realizada em circuito fechado, utilizando equipamentos de

despoeiramento;

.Assegurar a correcta manutenção, conservação e operação dos equipamentos (gruas,

betoneiras, etc.) de forma a controlar as emissões de gases provenientes dos motores de

combustão no local da obra;

.Assegurar uma correcta manutenção e funcionamento dos motores de combustão dos

veículos pesados, dragas, batelões, barcos e outros equipamentos, de forma reduzir o mais

possível as suas emissões atmosféricas;

Não proceder à queima de resíduos no local de obra, conforme proibido por lei.

.Ambiente sonoro

.Reformulação da avaliação de impactes no ambiente sonoro, identificação de adequadas

medidas de minimização e eventual apresentação de Plano de monitorização.

.Restrição do horário de construção ao período diurno, entre as 7 e as 18 horas e apenas nos

dias úteis.

.Utilização de veículos, máquinas e equipamentos que respeitem os níveis de potência sonora

definidos na lei, garantindo a manutenção necessária a um bom funcionamento e respeitando

as inspecções periódicas previstas na lei.

.Utilizar equipamento de dragagem com emissões sonoras mais reduzidas possível. Esta

opção terá de ser porém ponderada em função de outras condicionantes a respeitar,

nomeadamente ao nível da ressuspensão de matéria sólida do fundo e perda de sedimentos

na coluna de água e também aspectos de carácter operacional (afectação da navegação,

dimensão da área a dragar, entre outros).
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Gabinete do Secretário de Estado Adjunto Seçretário de EStqdo Adiunto
do Mihistro do Ambiente

.Informar os moradores e utentes da zona, do período de tempo em que a ~b1~ fl~'J1f~w~ Tetrlt6rio

previsão de períodos com níveis sonoros significativamente emergentes face ao rufdo

ambiente habitual.

.Restringir ao mínimo a utilização de explosivos, recorrendo sempre que viável a métodos

alternativos.

Na utilização de explosivos para realizar o quebramento de rocha, deve observar-se:

.Interditar este tipo de operações antes das 8 da manhã, no intervalo da hora de almoço

(12-14h) e depois das 18h, desconcentrando o mais possível a sua realização;

.Utilização de métodos de fogo apropriadas à redução da intensidade das vibrações com

sistemas de detonação retardada;

.Adopção de um sistema de aviso às populações, com indicação antecipada dos horários e

zonas previstas para as explosões. Imediatamente antes de qualquer detonação deve soar

um alarme sonoro de aviso;

.Instalação de postos de registo dotados de sismógrafos, por forma a medir a intensidade

das vibrações produzidas e avaliar as possibilidades de eventuais danos nas estruturas

construídas existentes.

Relativamente à fase exploração poderão ter de ser adoptadas medidas de minimização para

protecção dos receptores sensíveis, e ou medidas de gestão de tráfego, dependendo da

avaliação de impactes a efectuar.

.Ecossistemas

.o período de realização das dragagens deve evitar os períodos de maior vulnerabilidade da

generalidade das espécies animais (Primavera).

.Ordenamento do território

.Evitar as interferências com as classes de ocupação do solo envolventes ao porto,

nomeadamente as áreas residenciais, de forma a prevenir situações de incompatibilidade, tais

como definidas no PDM de Matosinhos.
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.Sócio-economia rntórlo

.No transporte de material por via terrestre (materiais de construção, dragados, etc.) devem

ter-se os seguintes cuidados:

-Identificar claramente qual o percurso a utilizar na fase de obra, o qual deverá definido em

fução da minimização da afectação de áreas sensíveis, e incluir a obrigatoriedade da sua

utilização no caderno de encargos;

-Programação do tráfego diário, a fim de evitar concentração excessiva de veículos e

circulação nas horas de maior movimento;

-Durante o período nocturno não se deverá registar tráfego inerente à obra, em áreas com

habitações;

.A realização das dragagens deve ser efectuada na época baixa para o turismo, sendo que

este processo deve decorrer no mais curto espaço de tempo possível;

.Garantir as condições de segurança no local da obra e em zonas afectas. Assim, todos os

locais que possam oferecer perigo a pessoas e veículos, incluindo a área de estaleiro, deverão

ser vedadas e sinalizadas;

.Devem ser asseguradas igualmente todas as condições de segurança à navegação durante o

decorrer dos trabalhos;

.Devem ser assegurados locais alternativos para o estacionamento das embarcações que

actualmente utilizam o cais do molhe Sul e o porto de pesca, neste ultimo caso essencialmente

durante os períodos de realização de dragagens;

.Os diversos utilizadores das actuais instalações portuárias, incluindo os pescadores, devem

ser informados de todo o processo, de forma a colaborarem com medidas de segurança e de

acções alternativas.

.Identificar e concretizar as melhorias, nas infra-estruturas de transporte rodoviário e ferroviário

que servem o porto, necessárias ao rápido escoamento de mercadorias e à minimização dos

impactes sobre os receptores sensíveis localizados na envolvente.

.Património Arqueológico e Arquitectónico

.Proceder a uma nova prospecção sistemática da totalidade da área de incidência directa do

projecto, bem como de todas as áreas a afectar indirectamente, nomeadamente eventuais

áreas de empréstimo e/ou de depósito de dragado, necessários à execução do projecto. No

decurso da referida avaliação deverão ser identificadas as medidas de minimização

adequadas.
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.O Relatório Final resultante dos referIdos trabalhos deverá ser apresentado ã TrisfiIUIO

Português de Arqueologia (IPA) para apreciação, só devendo ser integrado no RECAPE após

aprovação por aquele Instituto.

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

.Património arqueológico

A$ acções de p!ospecção arqueológica a desenvolver previamente à fase de construção

consistirão em dois eixos principais de acção:

1. Praspecçãa através sanar de varrirTienta lateral;

2. Prospecção magnética de pormenor, com sondagens com lança de jacto de água (nos

pontos que não seja possível determinar a causa da anomalia ou alvo identificado, sem

realização de sondagem).

.Qualidade da água e sedimentos

.Apresentar programas de monitorização da Qualidade da Agua e Sedimentos, devendo os

mesmos considerar os locais de intervenção e os de deposição dos dragados (caso se opte

pela sua imersão), quer para a fase de construção quer para a fase de exploração.

.Definição de um programa de monitorização para as dragagens de manutenção no que diz

respeito aos mesmos descritores. A elaboração deste programa deve ter em conta todos os

dados relativos às dragagens de manutenção dos fundos que têm vindo a ser realizadas com

uma regularidade anual nesta área.

.Plano de Acompanhamento Ambienta!

Deverá ser apresentado um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra.
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