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1. Introdução 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Novo 

Terminal Multiusos do Porto de Leixões, realizado pela NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda 

para a Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL) , em cumprimento da legislação ambiental em 

vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, que estabelece a necessidade de efectuar 

um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projecto. 

O EIA teve como principal objectivo a identificação e a análise dos possíveis problemas ambientais 

associados à implementação do projecto. Para tal foram efectuadas campanhas de recolha de sedimentos 

para análise, bem como medições de ruído nos locais mais sensíveis. Após a avaliação de impactes 

ambientais foi recomendado um conjunto de medidas para os resolver, atenuar ou compensar. 

Uma vez que o projecto tem como acção principal as dragagens, realizou-se uma análise mais detalhada, 

através de uma caracterização físico-química dos sedimentos nas zonas a dragar, de acordo com o 

Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar (Diário da República n.º 141 

de 21/06/95 – II Série). 

O projecto está integrado na área do Porto de Leixões. Na envolvente do porto ficam situadas as 

povoações de Leça da Palmeira a Norte e Matosinhos a Sul, freguesias pertencentes ao concelho de 

Matosinhos e ao Distrito do Porto.(Figura 1). 

A área de intervenção não abrange nenhuma área sensível classificada, inserindo-se numa zona do porto 

totalmente artificializada, onde predomina a actividade portuária. 
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2. Justificação e Breve Descrição do Projecto 

O presente projecto teve origem num Estudo Prévio realizado em Abril de 2002, procurando responder à 

necessidade de construir dois cais acostáveis, o cais Multiusos o cais Polivalente, obras estas a executar 

no interior do Porto de Leixões, mais precisamente no intradorso do Molhe Sul. Deste modo, este projecto 

prevê a construção de infra -estruturas marítimas, tendo como objectivos principais: 

• A reabilitação do cais acostável existente no Molhe Sul; 

• Criação dum novo cais Polivalente, na perpendicular ao Cais do Molhe Sul; 

• Criação de um novo posto de tráfego Ro-Ro; 

• Construção de uma nova rampa varadouro para reparação das embarcações de pesca local e 

do trem naval da APDL. 

Com a programada melhoria das acessibilidades às docas interiores do Porto de Leixões, prevê-se um 

aumento do tráfego de navios graneleiros e porta-contentores nessa zona do porto, onde é movimentada 

também a carga geral fraccionada e a carga Ro-Ro. Deste modo, a construção das novas infra-estruturas 

propostas no presente Projecto, com características para poderem ser utilizadas por mais de 70% dos 

navios que actualmente frequentam o Porto de Leixões, permitirá um forte aumento da rentabilidade da 

actividade portuária. 

Nesta fase de projecto são propostas duas alternativas, que diferem essencialmente em termos 

estruturais, quanto ao método de construção dos cais. 

Na primeira solução ambos os cais serão executados com recurso a blocos de betão simples 

pré-fabricados. Serão colocados 121 colunas de blocos pré-fabricados justapostos, apresentando cada 

coluna uma largura de 2,50m. O desenvolvimento total do cais será assim de 308,55m. Cada coluna 

apresentará do lado da linha de água uma largura de 1,50m permitindo assim a criação de câmaras de 

dissipação de energia das ondas de forma a reduzir a reflexão no anteporto.  

O novo cais apresentará um desenvolvimento de 190,60 m, executado com recurso a 72 colunas de blocos 

pré-fabricados. Nesta frente de cais estará incorporada a rampa RO/RO com uma largura de 22,0 m. 

Esta alternativa conjuga as vantagens das estruturas abertas e pouco reflectoras, no que respeita aos 

efeitos de amortecimento das ondas incidentes (cais em estacas), com as vantagens das estruturas 
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contínuas constituídas por blocos maciços pré-fabricados, no que respeita aos aspectos construtivos e de 

manutenção (do tipo muros de gravidade). 

Na segunda solução o avanço do cais aderente ao molhe Sul será concretizado por dois alinhamentos de 

estacas e o novo cais será constituído por uma plataforma avançada em estrutura porticada sobre uma 

retenção marginal de contenção do terrapleno portuário. 

Ambas as alternativas prevêem o aprofundamento da cota de serviço actual (-6, 00 m (ZH)) para –8,50 m 

(ZH), através de dragagem da camada superficial de lodos e do quebramento e remoção de material 

rochoso com recurso a explosivos. O volume de dragados a extrair estima -se em cerca de 65 500 m3 de 

material rochoso e 55 000 m3 de material fino.  

A rampa varadouro  será construída junto às instalações da Docapesca, de forma a permitir a reparação de 

embarcações de pesca local e do trem naval da APDL. Terá aproximadamente 56,0 m de comprimento e 

32,0 m de largura, com uma inclinação de 12,5 %, vencendo um desnível entre as cotas +6,0 m (ZH) e -

1,0 m (ZH). 

Salvo determinação em contrário, os materiais dragados sem contaminação serão depositados no mar a 

uma distância da costa de 2,26 milhas, no enfiamento do troço de enraizamento do Molhe N do Porto de 

Leixões. Os materiais que se incluírem, após a análise, numa classe de contaminação que não lhes permita 

serem depositados no local acima referido, deverão ser depositados em local a fixar pela APDL. 

O planeamento exacto da empreitada não está ainda definido, estando apenas prevista uma duração total 

de cerca de 18 meses. 

A alternativa “Zero”, ou seja, a não intervenção, corresponderá à manutenção da situação actual em 

termos de utilização do Terminal Polivalente, que pode ser definida em traços gerais pela realização de 

dragagens de manutenção dos fundos à actual cota (-6,00 m (ZH)). Em termos de tráfego marítimo, o porto 

continuará a utilizar os terminais de contentores e de granéis sólidos para carga geral e RO -RO, 

diminuindo a sua rentabilidade face aos investimentos na melhoria das acessibilidades e ao previsível 

aumento de tráfego de matéria contentorizada e de navios graneleiros. 
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3. Estado Actual do Ambiente 

Para caracterizar o ambiente actual da zona de implementação do Projecto Novo Terminal Multiusos do 

Porto de Leixões foram estudadas várias matérias, abrangendo questões relacionadas com a geologia e 

geomorfologia, qualidade da água e dos sedimentos, qualidade do ar, ruído, ecologia e factores humanos 

(ordenamento do território, sócio-economia, património arqueológico e arquitectónico). 

No estudo foram feitos contactos com as autoridades locais e regionais, de modo a obter informação 

detalhada sobre a zona. Foram também feitos trabalhos no campo, como por exemplo a recolha de 

sedimentos e a medição dos níveis de ruído que se verificam actualmente na zona de Porto de Leixões. 

Apresentam-se seguidamente as principais conclusões deste trabalho inicial de caracterização. 

No que diz respeito à geologia e geomorfologia, a envolvente da área de intervenção é na sua grande 

maioria constituída por um extenso afloramento de granito e também por algumas manchas de micaxistos, 

gnaisses e migmatitos. Sobre estas rochas repousam depósitos aluvionares actuais. As aluviões de 

natureza fluvial e marítima correspondem essencialmente a materiais detríticos desmantelados do 

substracto rochoso granítico, transportados ao longo do percurso do rio Leça e afluentes. Estes materiais 

foram-se acumulando junto à foz devido à perda de capacidade de transporte do curso de água e às marés 

que veiculam para dentro do estuário sedimentos marinhos.  

Ao longo de todo o rio Leça a qualidade da água  é muito afectada pela intensa ocupação humana e pela 

elevada industrialização desta zona. Os dados mais recentes indicam que a qualidade da água vai 

piorando desde a nascente até à foz, devido às descarg as de efluentes industriais e domésticos 

efectuadas ao longo do troço principal do rio. Na zona final do estuário e na zona costeira onde se localiza 

o Porto de Leixões, confirma-se a baixa qualidade da água, muito turva e com baixos valores de oxigénio. 

As praias marítimas mais próximas do Porto de Leixões são Leça da Palmeira (a Norte), Matosinhos, 

Castelo do Queijo e Gondarém (a Sul). Na maioria delas os dados de monitorização indicam classificação 

da qualidade da água variável entre má e aceitável para uso balnear. 

No âmbito da caracterização dos sedimentos da área a dragar, foi realizada uma campanha de 

amostragem que incluiu um total de 12 pontos distribuídos pela área a intervencionar, em frente ao 

Terminal Polivalente. As análises granulométricas evidenciaram que os sedimentos são essencialmente 

finos (siltes + argilas), sendo a fracção grosseira (areias + seixos) pouco importante. Dos resultados da 

análise de toxicidade aguda, concluiu-se que nenhuma das amostras analisadas apresenta toxicidade.  
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Os resultados das análises químicas dos sedimentos permitem classificar o material a dragar como 

material com contaminação vestigiária e material ligeiramente contaminado segundo a legislação em 

vigor, apenas evidenciando uma ligeira contaminação por cádmio e PCB’s. Os restantes parâmetros 

orgânicos analisados (metais, PAH e HCB) não apresentaram valores preocupantes de contaminação, 

apresentando concentrações mínimas ou vestigiárias. 

Na área de intervenção, as principais emissões que afectam a qualidade do ar são o tráfego marítimo e o 

tráfego rodoviário verificado no interior do Porto de Leixões e nas vias adjacentes. Destaca-se o tráfego 

intenso no IC1, na avenida marginal de Matosinhos e na Via de Cintura Portuária, onde predomina a 

circulação de pesados afectos às actividades portuárias. Poderá ainda referir-se o tráfego de embarcações 

de carga, de pesca e de recreio, em toda a área navegável do porto, como as fontes de poluição 

atmosférica mais próximas da área de intervenção. Os dados disponíveis para os principais poluentes 

(dióxido de azoto, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozono e partículas em suspensão) mostram 

que, de um modo geral, a qualidade do ar em Matosinhos é boa para a maioria dos parâmetros, 

cumprindo os limites legais nacionais e comunitários. No entanto, as partículas em suspensão 

ultrapassam os valores limite, implicando uma classificação de fraca qualidade do ar, com alguns picos 

pontuais em que se atingiu má qualidade. 

No capítulo do ruído, foram identificadas como principais fontes emissoras a actividade do porto, o tráfego 

de pesados na Via de Cintura Portuária e o tráfego intenso na ponte móvel e nas principais avenidas 

adjacentes. Na zona de intervenção do projecto não existem ocupações sensíveis, sendo apenas de 

assinalar a presença de zonas residenciais na Av. Eng. Duarte Pacheco, paralela à Via de Cintura Portuária, 

a mais de 200m da zona de obra. Apesar dos níveis sonoros elevados registados em toda a área portuária, 

neste local os níveis sonoros registados cumprem os limites legais para zonas mistas.  

Os ecossistemas  existentes no Porto de Leixões são afectados pelos elevados níveis de degradação da 

qualidade da água, associados ao leito e às margens artificializadas do rio Leça. Por este motivo, o 

estuário do Leça caracteriza-se por baixa diversidade biológica, característica de ambientes pobres e 

instáveis. Neste cenário, apenas algumas espécies ecologicamente mais tolerantes são capazes de 

desenvolver-se, acabando por dominar totalmente o ambiente, devido à ausência de competição, como é 

o caso da tainha. 

Em termos de ordenamento do território, verificou-se que a única figura de planeamento que incide 

directamente sobre esta área é o Domínio Público Hídrico. De entre as classes de área definidas no PDM 
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de Matosinhos existentes na envolvente do Porto de Leixões, destacam-se as zonas residenciais e as 

praias de Leça da Palmeira e Matosinhos, contíguas ao porto. 

A análise sócio-económica da área de estudo mostrou que o Porto de Leixões se insere numa região 

extremamente rica em indústria, servindo todo o tecido empresarial da Região Norte do país, para o 

transporte de mercadorias e matérias-primas. O porto tem uma forte vocação exportadora de bens de 

consumo (têxteis–vestuário e calçado e produtos agro-alimentares, principalmente vinhos) e depende do 

exterior ao nível das matérias-primas (sobretudo para a indústria têxtil) e equipamentos. Em termos de 

volume, o Porto de Leixões é responsável pelo transporte de cerca de 65% das exportações e 81% das 

importações de mercadorias a partir da Área Metropolitana do Porto, no entanto, em termos de fluxos de 

valor, é o transporte rodoviário que assume importância maioritária e crescente. Esta tendência reflecte a 

vocação da via marítima para o transporte de mercadorias de elevado peso específico, granéis e/ou 

grandes lotes, e a existência de alguns constrangimentos físicos da infra-estrutura portuária, 

nomeadamente falta de espaço para expansão e insuficientes infra -estruturas de transportes que 

garantam o rápido escoamento de mercadorias. A possibilidade de reforçar a importância do Porto de 

Leixões no contexto das trocas comerciais intra-comunitárias depende, não só, duma eficaz gestão do 

espaço, como também da melhoria da rede de infra-estruturas que serve o porto, de modo a permitir um 

rápido escoamento de mercadorias. 

O estudo do património arquitectónico e arqueológico, que culminou com a elaboração do 

“enquadramento histórico”, permitiu identificar uma enorme riqueza histórica do porto e de um potencial 

significativo do ponto de vista do Património, na área envolvente. Poderão existir, achados arqueológicos 

em contexto subaquático de interesse patrimonial, associados à utilização da costa marítima e do rio Leça 

como via de circulação e área de exploração de recursos, que poderá albergar nos seus fundos 

testemunhos de épocas passadas ainda que em contextos remexidos. Contudo, o levantamento 

documental não permitiu registar quaisquer elementos patrimoniais subaquáticos na área de afectação 

directa ou indirecta do Projecto. Quaisquer vestígios, no caso de existirem, estarão depositados em 

camadas de sedimentos superiores a 1 metro de potência (i.e., com mais de 1 metro de espessura). 
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4. Principais Impactes Ambientais 

A análise dos impactes ambientais das alternativas propostas refere-se às várias fases que constituem o 

Projecto de Novo Terminal Multiusos, ou seja, a fase de construção, a fase de exploração e a fase de 

desactivação. 

Por impacte ambiental entende-se toda e qualquer alteração que se verifique sobre a área de estudo, ao 

nível das componentes ambientais descritas, e que decorra do projecto de forma directa ou indirecta. 

Estes impactes foram caracterizados e avaliados através de determinados critérios, resultando na previsão 

da sua importância. Por valor de um impacte entende-se a natureza da sua consequência, ou seja, um 

impacte é positivo se representa a valorização do ambiente e negativo se, pelo contrário, representa uma 

desvalorização. Por sua vez, o significado de um impacte traduz a importância ecológica, ambiental ou 

social desse impacte.  

As principais acções do projecto que poderão vir a gerar impactes ambientais na fase de construção  são a 

realização de dragagens para obtenção de fundos à cota – 8,50 m (ZH), incluindo o quebramento de rocha 

com recurso a explosivos e a eliminação e deposição dos materiais dragados, a construção das infra -

estruturas marítimas previstas (avanço do cais do molhe Sul, construção do novo cais, da rampa Ro-Ro e 

da rampa varadouro) e as actividades de mobilização de pessoal e equipamentos, instalação e 

funcionamento do estaleiro de apoio à obra e circulação de todas as máquinas e veículos envolvidos no 

processo construtivo. 

A fase de exploração engloba todas as actividades associadas ao funcionamento e manutenção geral das 

infra-estruturas construídas. Incluem-se nesta fase as dragagens de manutenção da navegabilidade, 

sendo previsível uma frequência idêntica à actual, em que se realizam dragagens anualmente. Ainda nesta 

fase será considerado, como consequência indirecta, um potencial aumento da circulação de embarcações 

de maiores dimensões induzida pela melhoria das condições de navegação. No entanto, não existem 

dados concretos sobre a alteração que este aumento terá no tráfego do Porto de Leixões, não sendo 

possível antever que este aumento traga alterações significativas em termos de impactes ambientais. 

A fase de desactivação corresponde à remoção das infra-estruturas previstas neste projecto e à cessação 

das dragagens de manutenção à cota –8,50 m (ZH), não existindo contudo quaisquer definições previstas 

no projecto, pelo que esta fase não passa do plano teórico. 
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Apesar de terem sido propostas duas alternativas de projecto, tendo em consideração as operações e os 

volumes totais de materiais envolvidos na empreitada, não existe, em termos de impactes ambientais um 

verdadeiro factor diferenciador das duas alternativas, pelo que a análise dos impactes associados a ambas 

as soluções propostas é idêntica. 

A análise da global do projecto, permite constatar que os principais impactes negativos associados ao 

projecto, afectam sobretudo a qualidade da água , de forma directa. Os principais impactes que as 

operações de dragagem provocarão ao nível da qualidade da água  são o aumento da turbidez da coluna 

de água e a remobilização dos poluentes absorvidos nos sedimentos. De um modo geral, os impactes na 

qualidade da água associados à realização de dragagens são imediatos, de carácter temporário e 

reversíveis. A intervenção localiza-se numa zona confinada, onde actualmente a qualidade da água é má. 

As alterações a introduzir no projecto serão restringidas àquela zona interior do porto em particular, onde 

não existem usos sensíveis, como a pesca ou uso balnear. Por outro lado, o aumento da turvação da água 

será atenuado pelo molhe Sul, minimizando o seu alastra mento para as praias. 

Por outro lado, os impactes na sócio-economia  são sobretudo positivos, provenientes de uma maior 

capacidade de acolhimento dos navios de carga ao Porto de Leixões ,e consequente aumento da 

rentabilidade da actividade portuária, a qual desempenha um papel fulcral no contexto sócio-económico 

de toda a região. Este projecto trará benefícios, não só ao nível dos postos de trabalho que criará durante 

a sua fase de construção, mas sobretudo em fase de exploração, ao nível do tecido industrial da área 

metropolitana do Porto, que constitui o principal utilizador dos serviços portuários para transporte de 

matéria prima e escoamento de produtos. A construção de uma rampa varadouro, permite 

simultaneamente reforçar o sector pesqueiro, criando uma infra -estrutura de apoio ao Porto de Pesca. 

De um modo geral, nos restantes descritores analisados os impactes previstos foram considerados pouco 

significativos ou mesmo nulos. Note-se que a área de implementação do projecto enquadra -se numa zona 

portuária já muito artificializada, pelo que as alterações a introduzir não são consideradas relevantes face 

à situação actual de referência. 

Em alguns dos descritores mais sensíveis a este tipo de intervenções, como é o caso da ecologia e do 

ruído, também se consideraram haver impactes pouco significativos, dado o baixo índice de 

biodiversidade e valor conservacionista encontrado, no caso da ecologia, e face à localização da frente de 

obra numa área suficientemente afastada de receptores sensíveis, no caso do ruído. 



 

RNT_t03016/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Novo Terminal Multiusos 10 

Porto de Leixões    

Também nos descritores de geologia e qualidade  do ar não foram identificadas alterações provocadas 

pelo projecto que pudessem constituir impactes negativos significativos, quer ao nível dos fundos 

intervencionados, quer ao nível da incomodidade das populações da envolvente. 

Quanto ao ordenamento do território, os impactes previstos consideram-se maioritariamente positivos, na 

medida em que a ampliação da capacidade do porto prevista no projecto é feita à custa da remodelação 

da área portuária já classificada para este uso. Desta forma dá-se cumprimento ao previsto nos 

instrumentos de ordenamento, de forma auto-sustentada, sem afectação de mais servidões ou classes de 

espaço. 

Quanto ao património arqueológico, o balanço dos potenciais impactes sobre valores patrimoniais em 

contexto terrestre, resultantes do projecto, revela que a área de intervenção não se apresenta sensível 

face às acções a implementar pelo projecto. Quanto aos impactes em contexto subaquático, o mesmo não 

se verifica. Pela sensibilidade da área, onde transitam embarcações pelo menos desde a Antiguidade, 

juntando às dificuldades de navegação da área dos Leixões bem como outros perigos à navegação, a 

potencialidade da zona para a existência de património arqueológico é grande. Devidos às lacunas de 

conhecimento, não é possível determinar a magnitude, facto que ultrapassar-se-ia com  um programa de 

monitorização arqueológica na fase prévia à obra, em concreto nas zonas de maior potencial, ou seja, nas 

manchas com mais de 1 metro de espessura de sedimentos. 
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5. Medidas Ambientais a Adoptar 

As recomendações apresentadas no Estudo de Impacte Ambiental resultam da avaliação dos impactes 

ambientais da infra-estrutura em análise e têm como objectivo servir de orientação geral para a fase de 

implementação deste projecto, por forma a minimizar os impactes negativos e potenciar impactes 

positivos previstos. 

A minimização dos impactes ambientais deverá constituir uma constante preocupação ao longo do 

período de construção, exploração e eventual desactivação do empreendimento. De uma forma geral, 

assume -se que os trabalhos envolvidos na fase de desactivação terão características semelhantes às 

tarefas enunciadas para a fase de construção, pelo que as medidas recomendadas são semelhantes.  

A maioria das medidas aplicam-se à fase de construção, em particular no que diz respeito a impactes 

temporários de maior facilidade de minimização (redução do ruído, prevenção de acidentes, controlo de 

descargas, etc.). No caso concreto das dragagens aplicam-se o mesmo tipo de medidas de minimização 

para ambas as fases. Apresentam-se de seguida as medidas minimizadoras recomendadas para a fase de 

construção e exploração do projecto: 

1. Localização de estaleiro o mais afastado possível das zonas residenciais da marginal (Av. 

Eng.º Duarte Pacheco, em Matosinhos) e num local que possibilite o fácil acesso quer por via 

marítima quer por via terrestre. Analisando a área de estudo, propõe-se que o estaleiro se 

localize ao longo do molhe Sul, na zona do actual terminal polivalente. Este local garante a 

acessibilidade adequada à área de intervenção e às vias rodoviárias principais, permitindo 

ainda evitar a afectação de outros locais mais sensíveis na região envolvente; 

2. Colocação de placards informativos junto à área da obra e ao longo dos principais acessos, 

contendo a finalidade da obra em curso, duração prevista, eventuais 

alterações/perturbações ao tráfego na zona e ainda previsão dos períodos em que se 

poderão registar actividades particularmente ruidosas, entre outras informações re levantes; 

3. Deve ser elaborado um plano de dragagens para fase de construção, bem como para a fase 

de exploração (dragagens de manutenção); 

4. Relativamente à gestão dos dragados verifica-se que a classificação obtida (classes 2 e 3) 

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) é compatível com a deposição em meio 

terrestre (como material de aterro) e, com as devidas condicionantes, também em meio 
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aquático. No caso de 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 comercial ou desportiva, zonas balneares, rotas de navegação e 

outros usos legítimos do mar; 

5. A imersão de materiais de classe 3 terá de ser precedida de estudo aprofundado do local 

escolhido e monitorização posterior do mesmo, de acordo com o diploma legal atrás 

referido; 

6. Os métodos de dragagem mais favoráveis serão a utilização 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 dragas com porão, equipada 

com grua e grab, também com capacidade de transporte até ao local de 

eliminação/deposição (na fase posterior ao quebramento de rocha); 

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

possível reutilizados nos aterros, terraplenos e enrocamentos das infra-estruturas inerentes 

ao projecto; 

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

associados ao quebramento de rocha no interior do porto com explosivos. Deverão ser 

implementadas todas as medidas de segurança respeitantes ao emprego de explosivos. 

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

da área de intervenção. Proibir rejeições de matérias poluentes de qualquer natureza para o 

leito do rio ou para o mar. Limpeza imediata da área afectada no caso de qualquer descarga 

acidental de matérias potencialmente poluentes; 

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

em Matosinhos. Para tal, recomenda-se que seja utilizada a Via de Cintura Portuária como 

acesso principal à zona da obra, seguindo os circuitos habitualmente utilizados pelos 

veículos pesados de transporte de mercadorias de e para o Porto de Leixões; 

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

desconcentrar o mais possível a afluência diária; 

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

pulverulentas, de modo a minimizar a libertação de poeiras; 

13. Limitar a velocidade de circulação dos veículos na obra, tendo em consideração que a 

potencial emissão de poeiras aumenta com a velocidade praticada, através do sistema de 
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controlo de radar que já é usado no interior do Porto de Leixões (velocidade máxima 50 

km/h); 

14. 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; 

15. 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; 

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

terrestres, dragas, gruas, betoneiras, etc.) de forma a controlar as emissões de gases 

provenientes dos motores de combustão no local da obra; 

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

dias úteis. Se houver necessidade de laborar fora deste período deve ser solicitada às 

autoridades competentes uma licença especial de ruído (artigo 9º do Decreto-Lei 

n.º292/2000, de 14 de Novembro); 

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

alternativos; 

19. Interditar a utilização de explosivos antes das 8 da manhã, no intervalo da hora de almoço 

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

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

sistemas de detonação retardada; 

21. 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; 

22. Devem ser instalados 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.  

23. Fazer os depósitos de dragados directamente no local definido para esse efeito, de forma a 

evitar uma situação provisória de deposição de materiais noutro local e a consequente 

afectação de classes de espaço ou de servidões e restrições não previstas no projecto; 

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

nomeadamente as áreas residenciais, de forma a prevenir situações de incompatibilidade; 
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25. Nas acções previstas (obras de construção, dragagens e transporte de materiais) deverá, 

sempre que possível, recorrer-se a mão-de-obra local. Negociar com empresas e/ou 

fornecedores de matérias-primas, sediadas no concelho ou na região, no sentido de trazer 

receitas para estas zonas. 

26. Garantir as condições de segurança no local da obra e em zonas afectas. 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; 

27. 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. 

28. Realização de um plano de prospecção arqueológica subaquática em fase prévia à obra, a 

definir em função das manchas de sedimentos identificadas nos estudos geológicos e 

geotécnicos já agendados; 

29. Na eventualidade de serem detectados vestígios arqueológicos durante a fase de 

construção, a legislação nacional em vigor obriga à paragem de obras e comunicação às 

entidades competentes dos vestígios detectados, condicionando a concretização da obra, 

ficando esta parada o tempo que seja necessário para efectuar o registo e levantamento do 

achado, mediante a sua importância e especificidade. Ao abrigo dos pontos 2 e 3 do artigo 

22º do mesmo diploma, é punível qualquer tentativa de incumprimento ou qualquer acto de 

negligência que tenha por consequência a destruição de vestígios patrimoniais; 

30. O local de primeiro depósito dos dragados deverá integrar sempre (qualquer que seja o 

horário de trabalho) um elemento técnico de acompanhamento arqueológico, para as áreas a 

dragar. Este acompanhamento deve ser efectuado sobretudo nas zonas sedimentares com 

mais de um metro de potência, salvaguardando a identificação de artefactos isolados ou 

deslocados do seu contexto original; 

31. Caso seja utilizada a draga de sucção, esta deverá ser dotada de uma sonda de detecção de 

obstáculos imersos, que funcione em parelha com a boca de sucção ou demolição. Este 

mecanismo é composto por um sistema de pré-identificação da dureza do material a dragar, 

sendo vulgar nas dragas com boca de sucção; 

32. O local de imersão e/ou deposição dos materiais dragados deverá ser comunicado junto do 

CNANS (Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática). Ainda de acordo com as 

disposições do CNANS, e independentemente do meio terrestre ou aquático de deposição ou 
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dejecção dos dragados, deverá ser assegurada a observação periódica e regular destes 

locais; 

33. Para além das tarefas a realizar durante a fase de construção, deverá ter lugar durante a fase 

de exploração um acompanhamento arqueológico permanente por técnicos de arqueologia 

qualificados, de quaisquer acções intrusivas nos sedimentos submersos ou marginais, como 

as escavações ou dragagens de manutenção do canal navegável. Este procedimento é 

fundamentado no facto de em meio aquático a possibilidade de movimentação de 

sedimentos e de espólio arqueológico ser bastante considerável, mesmo num curto espaço 

de tempo. Os locais dragados podem posteriormente servir de meio de deposição 

secundária e descontextualizada de materiais. Assim, estas recomendações baseiam-se em 

parecer do CNANS e são aplicáveis a todas as intervenções de âmbito similar; 

34. Nenhuma das intervenções de escavação e dragagem durante a fase de exploração deverá 

ser executada a uma cota inferior à do primeiro estabelecimento. 

Finalmente, recomenda-se um programa de monitorização do património arqueológico subaquático. As 

campanhas de prospecção e monitorização propostas incidirão sobre as áreas a afectar sobre a área de 

navegação a ser dragada, com mais de 1 metro de camada de sedimento, permitindo a identificação de 

potenciais ocorrências patrimoniais e arqueológicas atempadamente e o despiste de situações 

promotoras de impactes negativos, por forma a conceber as necessárias estratégias de salvaguarda. 

As acções de prospecção arqueológica a desenvolver previamente consistirão em dois eixos principais de 

acção: 

- Prospecção através sonar de varrimento lateral; 

- 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). 
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6. Principais Conclusões 

O presente Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido de forma a funcionar como instrumento de 

apoio à decisão sobre a viabilidade ambiental do Projecto do Novo Terminal Multiusos. Neste âmbito 

foram avaliadas duas alternativas de projecto e ainda a alternativa zero, ou seja, a não intervenção, de 

modo a seleccionar a mais favorável do ponto de vista ambiental. 

Com a programada melhoria das acessibilidades às docas interiores do Porto de Leixões, prevê-se um 

aumento do tráfego de navios graneleiros e porta-contentores nessa zona do porto, onde é movimentada 

também a carga geral fraccionada e a carga Ro-Ro. Deste modo, a construção das novas infra-estruturas 

propostas no presente Projecto, com características para poderem ser utilizadas por mais de 70% dos 

navios que actualmente frequentam o Porto de Leixões, permitirá um forte aumento da rentabilidade da 

actividade portuária. Simultaneamente o projecto requalificará uma zona do porto actualmente com 

reduzida actividade e em degradação. 

A dinamização do sector dos transportes marítimos, promovida através de projectos como este, é sem 

dúvida benéfica para o reforço das alternativas ao transporte rodoviário, possibilitando o 

descongestionamento das vias de tráfego terrestre e a redução dos custos associados ao transporte de 

diversos produtos e matérias primas. Em termos mais genéricos o projecto é importante para o aumento 

da competitividade do Porto de Leixões, tornando-o mais atractivo e eficiente. Deste modo, pode-se 

considerar que o projecto contribui significativamente para o desenvolvimento económico de toda a região 

servida pelo porto. 

O Projecto do Novo Terminal Multiusos prevê, para além da reabilitação do cais acostável do molhe Sul, a 

criação de uma nova testa de acostagem, perpendicular ao Cais Sul, a criação de um novo posto de tráfego 

Ro-Ro e a construção de uma nova rampa varadouro. Será ainda aprofundada a cota de serviço desta 

região do porto, através de dragagens e quebramento de rocha, passando a ter fundos à cota –8,5 m (ZH). 

As duas alternativas propostas diferem essencialmente em termos estruturais, quanto ao método de 

construção dos cais. Na primeira solução ambos os cais serão executados com recurso a blocos de betão 

simples pré-fabricados, enquanto que na segunda solução o avanço do cais aderente ao molhe Sul será 

concretizado por dois alinhamentos de estacas e o novo cais será constituído por uma plataforma 

avançada em estrutura porticada sobre uma retenção marginal de contenção do terrapleno portuário. 
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Os trabalhos efectuados no âmbito da Caracterização da Situação de Referência permitiram um 

levantamento detalhado das condições ambientais que actualmente se verificam no local de implantação 

do projecto e na sua envolvente, tendo esta informação servido para avaliar a sensibilidade do local em 

termos globais e em particular em relação à implantação do projecto. 

A área de intervenção não abrange qualquer área sensível classificada, inserindo-se numa zona costeira 

totalmente artificializada com a construção do Porto de Leixões, onde predomina a actividade portuária, 

facto que reduz, a priori a sensibilidade do local às alterações a introduzir. 

A análise de impactes permitiu constatar que os principais impactes negativos associados ao projecto, 

afectam sobretudo a qualidade da água, devido ao aumento da turbidez da coluna de água e à 

remobilização dos poluentes adsorvidos nos sedimentos, comuns a qualquer operação de dragagem. No 

entanto, dado o carácter confinado da área afectada pelo projecto, no interior dos molhes do Porto de 

Leixões, considera -se que os impactes não serão significativos. 

Por outro lado, foram identificados impactes muito positivos na sócio-economia, provenientes de uma 

maior capacidade de acolhimento dos navios de carga ao Porto de Leixões ,e consequente aumento da 

eficiência e da rentabilidade da actividade portuária, a qual desempenha um papel fulcral no contexto 

sócio-económico de toda a região. 

Em relação ao património arqueológico subaquático, não foram encontrados quaisquer vestígios 

arqueológicos dignos de referência. Contudo, com base no historial de navegação neste troço coste iro, é 

recomendável que sejam aplicadas medidas de minimização, sobretudo em fase prévia à obra e durante a 

sua execução, para que os potenciais impactes a ocorrer sejam considerados nulos. 

De um modo geral, nos restantes descritores analisados os impactes previstos foram considerados pouco 

significativos ou mesmo nulos, tendo em conta que a área de implementação do projecto se enquadra 

numa zona portuária já muito artificializada, não sendo relevantes as alterações à situação actual.  

Comparando as duas soluções propostas e tendo em consideração as operações e os volumes totais de 

materiais envolvidos na empreitada, não foi identificado, em termos de impactes ambientais, um 

verdadeiro factor diferenciador das duas alternativas, pelo que os impactes associados a ambas as 

soluções propostas são idênticos, de igual magnitude e significado. 
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Face ao exposto conclui-se que, se implementadas as medidas propostas, o saldo global do projecto será 

claramente positivo, em especial se comparado com a ausência de intervenção, assegurando assim o 

cumprimento dos objectivos iniciais.  

Relativamente à gestão dos dragados verifica-se que a classificação obtida perante o Despacho Conjunto 

dos Ministérios do Ambiente e do Mar de 21 de Junho de 1995 (classes 2 e 3) é compatível com a 

deposição em meio aquático. 

Com base nas análises granulométricas realizadas conclui-se que os materiais em causa (essencialmente 

siltes) têm uma fraca aptidão para a deposição em meio terrestre como reforço de praias, dado que seriam 

facilmente removidos pela acção do mar e do vento. Neste contexto, a eliminação no mar (conforme 

previsto no projecto) apresenta -se como uma opção sem inconvenientes significativos a nível ambiental, 

desde que respeitadas integralmente as condicionantes impostas pelo Despacho Conjunto dos Ministérios 

do Ambiente e do Mar de 21 de Junho de 1995, nomeadamente ao nível da monitorização do local de 

imersão dos materiais.  

Como nota final, considera -se fundamental para a fiabilidade das previsões e conclusões alcançadas que 

os aspectos críticos do projecto devam ser atentamente seguidos, recomendando-se a implementação 

integral das medidas ambientais propostas no presente EIA. 

Em suma conclui-se que, se implementadas as medidas propostas e garantido o cumprimento da 

legislação aplicável, a implementação do projecto será ambientalmente viável e globalmente positiva, não 

só para a zona portuária, mas também para as actividades económicas relacionadas. 

 


