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1. Introdução 

O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto 

de Execução (RECAPE) do Novo Terminal Multiusos no Porto de Leixões. O principal objectivo do RECAPE é 

o de verificar a conformidade ambiental do projecto de execução com os termos e condições da 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada ao projecto, emitida em 2 de Novembro de 

2004. 

O Porto de Leixões fica situado no troço terminal do estuário do Rio Leça, e separa as freguesias de 

Matosinhos e Leça da Palmeira, constituindo a maior infra-estrutura portuária do Norte de Portugal. 

O Projecto de Execução em análise foi elaborado pela Consulmar  –  Projectistas e Consultores, Lda.. O 

proponente do Projecto é a APDL  –  Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A.. 

A elaboração do RECAPE (e respectivo aditamento) foi da responsabilidade da NEMUS NEMUS NEMUS NEMUS –––– Gestão e  Gestão e  Gestão e  Gestão e 

Requalificação Ambiental, LdaRequalificação Ambiental, LdaRequalificação Ambiental, LdaRequalificação Ambiental, Lda.....    

A estrutura do presente documento foi definida tendo em consideração o Anexo IV da Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril. O Sumário Executivo, sendo um documento de divulgação pública, resume as 

informações patentes nos restantes volumes do RECAPE, considerando as seguintes secções: 

- Breve descrição do projecto 

- Síntese das medidas minimizadoras e conformidade com a DIA 

- Monitorização 

Neste contexto, o Capítulo 5 deste documento pretende sintetizar as principais conclusões do RECAPE, 

que procura descrever e justificar a conformidade ambiental do projecto e o cumprimento das condições 

impostas na DIA. 
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2. Breve descrição do projecto  

O projecto prevê a construção de um Novo Terminal Multiusos no Molhe Sul do Porto de Leixões, tendo 

como objectivos centrais: 

• Dragagem de duas bacias, uma com fundos de serviço a (-8.50 m)ZHL e outra a  

(-5.00 m)ZHL; 

• Construção de uma Plataforma Fixa RO-RO; 

• Construção dos Novos Cais a (-8.50 m)ZHL e a (-5.00 m)ZHL; 

• Construção de duas Retenções Marginais em enrocamento; 

• Construção de uma Rampa Varadouro e de um terrapleno a (+6.00 m)ZHL; 

• Reestruturação da zona de intervenção a vários níveis: 

- Reparação do paramento vertical do actual Muro Cais do Molhe Sul; 

- Remoção de equipamento diverso; 

- Reestruturação de redes técnicas; 

- Reestruturação de redes de drenagem de águas pluviais; 

- Repavimentação do actual terrapleno portuário. 

Ao nível estrutural são apresentadas duas soluções distintas para a Estrutura de Avanço do Cais do Molhe 

Sul, assim como para os Novos Cais a (-8.50 m)ZHL e (-5.00 m)ZHL. Na solução 1 os cais são constituídos 

por estruturas de gravidade formadas por Blocos NOREF, enquanto na solução 2 os cais são constituídos 

por estruturas auto-portantes, fundadas em estacas. As restantes construções previstas têm soluções 

estruturais idênticas.  

A fase de construção irá ter uma duração total de 14 meses. A dragagem geral irá ocorrer em 5 meses e 

meio, entre meados de Novembro de 2006 e Abril de 2007. 

O acesso ao local não passa por Matosinhos mas sim pelo interior do porto, através da Via de Cintura 

Portuária (VCP). 

Entram e saem diariamente no porto de leixões cerca de 665 camiões (valores de 2005), isto apenas para o 

transporte de contentores, que é apenas uma parte, embora significativa, do tráfego total. O tráfego de 

pesados foi estimado pela APDL em 20/30 camiões por dia nas fases de betonagem e 5/10 camiões fora 

dos períodos de pico da obra, isto é, um acréscimo entre 0,75 e 4,5% em relação ao tráfego diário, 

considerando apenas o de camiões de transporte de contentores. 
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Quanto aos cenários de utilização do novo terminal (fase de exploração), segundo a APDL o novo Terminal, 

por estar localizado no interior da área portuária do porto de Leixões, irá constituir mais uma alternativa 

para o tráfego comercial que demanda o porto, não sendo de esperar que venha a servir tipos de tráfego 

diversos dos existentes. Isto é, os tráfegos do novo Terminal serão os que actualmente existem, desviados 

de outros cais. 

As características do Terminal, que decorrem, principalmente, do binómio profundidade do cais x área de 

apoio em terra fazem com que se adeqúe particularmente ao tipo de tráfegos que necessitam de áreas 

significativas de terrapleno, caso do roII-on/roII-off ou contentores. Não é também de afastar o cenário de 

movimentação da carga fraccionada. A movimentação de granéis sólidos ficará limitada aos casos em que 

o processo utilizado garanta que a emissão de poeiras para a atmosfera não ultrapassa os limiares a 

observar, atendendo à proximidade da Praia de Matosinhos e da frente urbana. 

Uma outra possibilidade, esta ditada pela proximidade ao centro urbano é a acostagem de navios de 

cruzeiro, ainda que os fundos disponíveis constituam uma forte limitação atendendo às características da 

frota actual. 

As actividade a desenvolver irá estar sujeita às regras e regulamentos aplicáveis no porto, das quais 

destacamos o Regulamento de Exploração, o Regulamento de Recolha de Resíduos, o Regulamento de 

Acesso e Circulação, bem como, o Edital da Capitania.  

Do projecto faz parte a construção de uma rampa varadouro, destinada a apoiar a frota de pesca na 

execução de operações de manutenção de pouca monta, mas que exigem colocar a seco a embarcação. 

Trata-se de uma infraestrutura de grande utilidade e irá colmatar uma lacuna muito sentida pela 

comunidade piscatória. 
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3. Síntese das medidas minimizadoras e conformidade 
com a DIA 

O Estudo de Impacte Ambiental do Novo Terminal Multiusos no Porto de Leixões foi realizado em fase de 

Estudo Prévio, tendo sido emitida DIA favorável condicionada a 2 de Novembro de 2004. 

A DIA não estabelece exigências específicas para o Projecto de Execução, nem tão pouco selecciona qual 

das duas alternativas analisadas no EIA é preferível do ponto de vista ambiental, o que se justifica dado 

ter-se concluído que não existiam diferenças determinantes entre ambas. Por esta razão, e por solicitação 

do proponente, as duas soluções do Estudo Prévio foram desenvolvidas a Projecto de Execução (Figura 1), 

respeitando os princípios fundamentais de projecto já avaliados no EIA, nomeadamente no que diz 

respeito a componentes e dimensões.  

A DIA apresenta as medidas de minimização e estudos complementares seccionadas por descritores. 

Indicam-se também um conjunto de medidas de carácter geral ou que se aplicam a mais que um descritor, 

sendo por isso consideradas de âmbito transversal. Este último grupo refere-se sobretudo a questões 

associadas à fase de obra, nomeadamente com a realização das dragagens, localização e gestão 

ambiental do estaleiro, entre outras.  

No que respeita aos diferentes descritores focados na DIA, para a geologia e geomorfologia as medidas 

apresentadas referem-se essencialmente às operações de dragagem e quebramento de rocha, 

designadamente com a reutilização de materiais na obra.  

Relativamente à qualidade da água e dos sedimentos, as medidas apresentadas incluem a execução de 

uma campanha de caracterização físico-química antes do início da obra, a caracterização detalhada do 

local de depósito previsto para os dragados, bem como uma série de medidas preventivas e 

minimizadoras da fase de obra (sobretudo das dragagens). 

Em relação à qualidade do ar são referidas minimizadoras gerais para a fase de obra, essencialmente 

direccionadas para a gestão de tráfego de pesados associado (percursos, programação de fluxos, etc.). 

No que concerne ao ambiente sonoro foi solicitada a reformulação da avaliação de impactes e a 

identificação de medidas de minimização adequadas e definição de um eventual plano de monitorização, 

entre outras medidas de carácter mais operacional, designadamente a limitação do horário de obra e 

restrição ao uso de explosivos. 
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Para os ecossistemas é apenas referido que deve ser evitado o período de maior vulnerabilidade da 

generalidade das espécies animais (Primavera) aquando da realização das dragagens. 

No que respeita ao ordenamento do território a única medida proposta alerta para a necessidade de evitar 

interferências com as classes de ocupação do solo envolventes ao porto, nomeadamente as áreas 

residenciais, de forma a prevenir situações de incompatibilidade. 

Para a componente sócio-económica são maioritariamente indicadas medidas relacionadas com o tráfego 

de obra (definição de percursos, programação do tráfego diário, restrição do horário de circulação) e com 

as condições de segurança, entre outras. 

No que concerne ao património arqueológico é estabelecida a necessidade de nova prospecção 

sistemática da totalidade da área de incidência do projecto. 

São requeridos planos de monitorização para o património arqueológico e arquitectónico e para a 

qualidade da água e sedimentos. É também solicitada a definição de um Plano de acompanhamento 

Ambiental da Obra. 

Verifica-se que a maioria das medidas listadas na DIA se aplica à fase de obra pelo que a solução 

encontrada para assegurar o seu cumprimento foi a introdução de cláusulas técnicas ambientais no 

caderno de encargos da obra (da responsabilidade do projectista) e consequentemente nos contratos de 

adjudicação que venham a ser realizados. Caberá assim ao empreiteiro apresentar proposta específica em 

resposta às solicitações da DIA e cadernos de encargos, nomeadamente ao nível da gestão do estaleiro 

(instalação, funcionamento geral, gestão de resíduos, gestão de efluentes e desactivação de estaleiros e 

recuperação de áreas afectas à obra), dragagens, gestão do tráfego, entre outras matérias. Este processo 

necessitará de aprovação prévia pelo Dono de Obra e será averiguado pela Fiscalização de Obra e pela 

Equipa técnica encarregue do Acompanhamento Ambiental da obra. 

Em relação à fase de exploração, as medidas previstas (incluindo a monitorização) ficarão a cargo da 

entidade gestora, a APDL S.A.. 

Resumem-se no Quadro seguinte as medidas mais importantes propostas. Estas medidas encontram-se 

reproduzidas, integralmente, no Capítulo 3.4 do RECAPE. Devem ainda ser considerados os 

esclarecimentos presentes no Aditamento ao RECAPE (Agosto 2006).   
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Quadro 1 – Síntese das medidas de minimização a adoptar (construção/exploração) 

Descrição Fase Responsabilidade Observações 

Medidas Gerais    

A calendarização das diferentes fases de obra, nomeadamente no 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 

Pré-
construção/
Construção 

Dono de 
obra/Empreiteiro 

A dragagem geral irá ocorrer em 5 meses e meio, entre 
meados de Novembro de 2006 e Abril de 2007. Esta 
condicionante foi considerada na alínea a) do ponto 4 das 
Cláusulas Ambientais. 

Relativamente à gestão dos dragados verifica-se que a classificação obtida 
perante Lei (classes 2 e 3) é compatível com a deposição em meio terrestre 
(como material de aterro) e, com as devidas condicionantes, também em meio 
aquático.  

Projecto Projectista 
De acordo com o Mapa de Quantidades, rubrica 1.8, 40% dos 
materiais serão reutilizados e 60% irão para vazadouro.  

Considerando estes factores, o mais indicado seria a disposição 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 

Construção Empreiteiro 

A proposta de alteração do local de depósito efectuada pela 
CA (para profundidades superiores a 40 m) foi integrada no 
Caderno de Encargos (ponto 4.3 da Cláusula Técnica 2.2 – 
Dragagens). O novo local, mais longe da costa (6 milhas) e a 
maior profundidade, permitirá uma minimização mais eficaz dos 
impactes da imersão, quer na qualidade da água (mais poder de 
diluição), quer na biologia aquática (menor diversidade e 
abundância na componente bentónica). O Caderno de 
Encargos apresenta no entanto dois locais para depósito dos 
produtos dragados, por forma a permitir adoptar, durante a 
execução das obras, a solução que apresentar melhores 
condições a cada momento, em função do parecer das 
autoridades ambientais competentes. 
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Descrição Fase Responsabilidade Observações 

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 
garras 

Pré-
construção/
Construção 

Empreiteiro Considerado na Cláusula Ambiental 4 alínea f) 

Deverá ser elaborado um plano com o esquema de rebentamento, referindo o 
peso da carga de explosivos conjecturado, a distância aos pontos de detonação 
e a localização de infra-estruturas localizadas nas margens e que poderão vir a 
ser afectadas  

Pré-
construção 

Empreiteiro 
Plano a elaborar pelo empreiteiro cf. Cláusulas Técnicas do 
Caderno de encargos  

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.  

Pré-
construção 

Empreiteiro 

Conforme consta no ponto 9.2.1 das Cláusulas Jurídico-
Administrativas Complementares do Caderno de Encargos, os 
estaleiros serão instalados ao longo do Molhe Sul e irá existir 
um estaleiro administrativo (540 m2) e um estaleiro industrial 
(1530 m2) com área de serralharia, área de carpintaria, área de 
recepção e armazenamento de materiais e vestuários  

Adopção de normas de boa 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.  

Pré-
construção/
Construção 

Empreiteiro 

Conforme consta no ponto 9.4.1 das Cláusulas Jurídico-
Administrativas Complementares do Caderno de Encargos, 
serão utilizados WCs compactos ou será instalada uma ETAR, 
como formas de gestão dos efluentes produzidos. O 
empreiteiro submeterá ao Dono de Obra um Plano do 
Estaleiro, previamente à obra, integrando estes condicionantes, 
cf. ponto 3 das Cláusulas Ambientais. 

Proceder à lavagem dos rodados dos veículos à saída da zona de carregamento, 
de modo a não danificar o piso dos acessos envolventes 

Pré-
construção/
Construção 

Empreiteiro 
Estes dispositivos serão integrados no Plano do Estaleiro a 
submeter pelo Empreiteiro previamente à obra (ponto 3 das 
Cláusulas Ambientais). 
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Descrição Fase Responsabilidade Observações 

Identificar os percursos a utilizar na fase de obra, respectivas utilizações 
sensíveis, impactes e medidas, apresentando cartografia de pormenor 

RECAPE Equipa RECAPE 

O acesso à área de obra deverá ser exclusivamente realizado 
através da Via de Cintura Portuária (VCP). O acesso através do 
centro da cidade de Matosinhos (via portaria mais a Sul) ficará 
excluído. Num futuro próximo, a ligação será feita à nova via 
rápida interior (VRI) através da Via Interna de Ligação ao Porto 
de Leixões (VILPL). 

Colocar placards informativos junto à área da obra e ao longo 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 registar actividades particularmente ruidosas, entre outras 
informações relevantes 

Pré-
construção/
Construção 

Empreiteiro/Dono 
de Obra  

Simultaneamente deverá ser enviada às Juntas de Freguesia, 
informação com a identificação de todos os aspectos 
importantes para reduzir as incomodidades das populações 
locais (acessos a utilizar na obra, duração da obra e período de 
laboração). Este documento deverá conter os contactos da 
Fiscalização e da Equipa de Acompanhamento Ambiental para 
eventuais queixas ou esclarecimentos. Incluída nas Cláusulas 
Ambientais do Caderno de Encargos da Obra. 

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 ser recuperadas assim que possível 

Construção 
e 

exploração 

Empreiteiro/Dono 
de Obra 

Esta medida envolve a articulação com a entidade gestora das 
vias de tráfego locais (CM Matosinhos) 

Qualidade da água e sedimentos    

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

Construção 
e Pós 

construção 
Dono de Obra 

Plano de monitorização – Capítulo 3 e Aditamento ao RECAPE 
(capítulo 4) 
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Descrição Fase Responsabilidade Observações 

Proceder a uma nova caracterização dos sedimentos (em toda a coluna de 
sedimentos a dragar) (…) 

RECAPE / 

Pré-
construção 

Equipa 
RECAPE/APDL 

Foi realizada uma nova caracterização em 2004. Os resultados 
obtidos são equivalentes em termos de contaminação (classes 
2 e 3) pelo que se mantém a avaliação de impactes efectuada 
no EIA, bem como as medidas de minimização. 

Segundo a APDL será realizada nova campanha de 
caracterização de sedimentos um mês antes do início da obra, 
conforme o plano de monitorização constante do RECAPE. 

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

Projecto Projectista 
De acordo com as sondagens da Tecnasol FGE, verifica-se que 
a coluna de sedimentos a dragar variará entre 0 (zona de 
afloramentos rochosos) e 1m de espessura.  

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 

Pré-
construção 

Empreiteiro 

As medidas e meios necessários para fazer face a situações de 
acidente envolvendo substâncias poluentes serão apresentados 
pelo empreiteiro previamente ao início das obras, para 
aprovação pelo Dono de Obra/fiscalização. O Porto de Leixões 
dispõe também de meios próprios de combate à poluição em 
caso de derrame, nomeadamente de hidrocarbonetos. Devem 
ser cumpridas as disposições regulamentares aplicáveis ao 
armazenamento de combustíveis e óleos no estaleiro.   
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Descrição Fase Responsabilidade Observações 

Qualidade do Ar    

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 

Construção Empreiteiro Medidas incluída no caderno de encargos da obra 

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 

Construção Empreiteiro 

Segundo informações da APDL, só depois de conhecido o 
empreiteiro é que ficará definido se será ou não necessária a 
instalação de uma central de betão in situ. Se se verificar 
efectivamente essa necessidade a central será instalada de 
acordo com as medidas definidas na DIA, designadamente 
afastada de núcleos populacionais e com a manipulação do 
cimento em circuito fechado, utilizando equipamentos de 
despoeiramento.  

Ambiente Sonoro    

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

Construção Empreiteiro  



 

Rf_t04065/ 02 RECAPE do Novo Terminal Multiusos no Porto de Leixões: Sumário Executivo            13 

Descrição Fase Responsabilidade Observações 

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.  

Pré-
construção/
Construção 

Empreiteiro 
Plano de desmonte a fogo a elaborar pelo empreiteiro cf. 
Cláusulas Ambientais do Caderno de Encargos 

Ecossistemas     

O período de realização das dragagens deve evitar os períodos de maior 
vulnerabilidade da generalidade das espécies animais (Primavera). 

Pré-
construção/
Construção
/Exploração 

Dono de 
obra/empreiteiro 

A dragagem geral irá ocorrer em 5 meses e meio, entre 
meados de Novembro de 2006 e Abril de 2007. Esta 
condicionante foi considerada na alínea a) do ponto 4 das 
Cláusulas Ambientais. 

Sócio-economia    

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 

Pré-
construção/
Construção
/Exploração 

Dono de 
obra/empreiteiro 

A dragagem geral irá ocorrer em 5 meses e meio, entre 
meados de Novembro de 2006 e Abril de 2007. Esta 
condicionante foi considerada na alínea a) do ponto 4 das 
Cláusulas Ambientais. 

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 

Pré-
construção/
Construção 

Empreiteiro Medida incluída no Caderno de Encargos 
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Descrição Fase Responsabilidade Observações 

Devem ser asseguradas igualmente todas as condições de segurança à 
navegação durante o decorrer dos trabalhos 

Construção 
Empreiteiro/   

Dono de Obra 

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 

Construção Dono de Obra 

Segundo a APDL, o cais acostável do Molhe Sul não é utilizado 
para o estacionamento de embarcações e as dragagens não 
induzirão perturbações nos postos de acostagem do porto e 
pesca. 

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 

Pré-
construção/
Construção 

Dono de Obra 

Segundo informações da APDL, será solicitado à Capitania do 
Porto de Leixões, como sempre sucede em obras marítimas, a 
divulgação da obra através de Editais e que, para além disso, 
será disponibilizada informação sobre a obra no site da APDL 
na Internet. 

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 

Exploração Dono de Obra 

Está concluída desde Fevereiro de 2004 a VILPL (Via Interna de 
Ligação ao Porto de Leixões), uma via rápida que liga o Porto 
de Leixões à VRI (Via Rápida Interior), e que o conecta ao IP4 
e IC24 e a partir destes à rede nacional de estradas. A VILPL 
tem 3 km e retirará todos os pesados com origem/destino a 
Leixões da malha urbana de Matosinhos. Esta via aguarda 
apenas a entrada em serviço da VRI e IP4, entre os nós de 
Sendim e Águas Santas, para abrir ao tráfego. Estas novas vias, a 
responsabilidade do IEP/concessionário, deverão estar prontas 
em 2007. Está também prevista a construção de um terminal 
ferro portuário que servirá de interface entre o transporte 
marítimo e o ferroviário. 
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Descrição Fase Responsabilidade Observações 

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 dragados, 
necessários à execução do projecto. No decurso da referida avaliação deverão 
ser identificadas as medidas de minimização adequadas. 

RECAPE Equipa RECAPE 

Efectuou-se uma nova prospecção sistemática da totalidade da 
área de incidência directa do projecto, cm recurso a sonar de 
varrimento lateral, magnetómetro e prospecção visual com 
mergulho, para despiste das anomalias detectadas. Não foi 
detectada nenhuma ocorrência relevante.  

Os resultados, avaliação de impactes e definição de medidas 
subsequente estão expostos no Anexo VII do RECAPE. As 
medidas de minimização foram incluídas no caderno de 
encargos da obra e serão da responsabilidade do empreiteiro 
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Com o RECAPE apresentaram-se também alguns estudos complementares solicitados, nomeadamente: 

• Caracterização de sedimentos (Anexo III) 

• Caracterização detalhada do local de depósito dos dragados (Anexo IV) 

• Ambiente sonoro (Anexo V) 

• Património arqueológico e arquitectónico (Anexo VI)  

• Qualidade da água (Anexo VII) 

• Plano de Dragagens para a fase de construção (Anexo IX) 

As cláusulas do Caderno de Encargos que asseguram o cumprimento das medidas aplicáveis da DIA 

encontram-se reproduzidas no Anexo II e III do Aditamento ao RECAPE. 
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4. Monitorização  

O Plano Geral de Monitorização proposto no RECAPE contempla as componentes ambientais solicitadas na 

DIA, tendo como principais objectivos gerais: i) acompanhar a evolução dos potenciais impactes 

ambientais decorrentes da implementação do projecto (fase de construção e fase de exploração); ii) 

avaliar a eficiência/eficácia das medidas de minimização implementadas; iii) fornecer informação de 

suporte à decisão relativamente à adopção de medidas correctivas, quando necessário. 

O Plano de Monitorização abrange fases distintas, nomeadamente a construção e exploração dos 

projectos previstos, sendo focados 2 descritores: Qualidade da água e dos sedimentos e Ruído. 

Foi também definido um Plano de Acompanhamento Ambiental da obra. 

Apresenta-se seguidamente um resumo das suas principais características. 

Qualidade da água e dos sedimentos 

Tendo em conta que a actividade mais crítica para a qualidade da água é a das dragagens (primeiro 

estabelecimento e manutenção) o plano de monitorização proposto foi especificamente dirigido a avaliar 

os respectivos impactes, não só os decorrentes da acção em si mas também da imersão de dragados no 

mar. Para o efeito foi definido um conjunto de parâmetros a analisar periodicamente em 4 localizações no 

interior (área de dragagem) e exterior do porto (barra, local de imersão e praia de Matosinhos), com 

especial ênfase para os metais pesados e compostos orgânicos. 

Tendo em consideração os resultados das duas campanhas prévias realizadas no âmbito do EIA e do 

RECAPE e a alteração do local de depósito inicialmente previsto, na fase de construção será necessário 

proceder a uma amostragem do novo local de imersão dos dragados antes do início da obra e no final da 

mesma, de forma a averiguar eventuais alterações. 

Posteriormente (fase de exploração) será necessário proceder à monitorização do local de imersão dos 

dragados, respeitando a periodicidade e os parâmetros definidos no Despacho Conjunto, uma vez que 

estão em causa materiais de classe 3. 

Na fase de exploração, as dragagens de manutenção devem ser precedidas de uma campanha de 

amostragem dos sedimentos a dragar para efeitos de caracterização de acordo com o Despacho Conjunto, 

com as seguintes características: 
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• Recolha de amostras nos mesmos pontos da campanha do EIA (Figura 4.4.2 do Relatório 

Síntese, de 2003); 

• Um ponto de amostragem fora da zona de influência do Porto de Leixões, que funcionará 

como ponto de controlo; 

• A recolha de amostras deverá ser representativa da coluna de sedimentos a dragar, de forma 

a permitir constituir um quadro de referência de maior detalhe da contaminação dos 

materiais dragados.   

Ruído 

O plano de monitorização do ruído foi especialmente recomendado para avaliar potenciais impactes 

sonoros decorrentes do incremento de tráfego pesado na zona, quer na fase de obra, quer na fase de 

exploração. Adicionalmente, na fase de construção, foi considerado recomendável avaliar o impacte do 

quebramento de rocha com recurso a explosivos. 

Para o efeito, foi definido um conjunto de pontos de amostragem (3) tendo em conta a localização dos 

receptores sensíveis mais próximos do novo terminal e respectivos acessos. As medições propostas, em 

período diurno (7-18/22h), ocorrerão com frequência mensal nos primeiros 6 meses de obra e bimestral 

dai em diante. A actividade específica de quebramento de rocha com recursos a explosivos será alvo de 

uma frequência de amostragem adequada à calendarização e magnitude dos rebentamentos, de forma a 

obter uma amostragem representativa da globalidade desta acção. Para a fase de exploração preconiza-se 

uma frequência de amostragem bimestral durante o 1º ano, período após o qual a periodicidade deve ser 

revista em função dos resultados obtidos. Os resultados obtidos servirão para definir eventuais medidas 

de minimização que sejam necessárias, de forma a proteger os receptores sensíveis localizados nas 

proximidades, nomeadamente nos arruamentos confinantes com o recinto portuário (R. Heróis de França e 

Av. Engº Duarte Pacheco). 

Plano de Acompanhamento Ambiental 

A forma mais eficaz de garantir a correcta implementação das medidas ambientais e a adopção de 

princípios de gestão ambiental na fase de obra é definindo um Plano de Acompanhamento Ambiental 

(PAA). É objectivo fundamental do PAA o bom desempenho ambiental da obra, contando para tal com um 

conjunto de procedimentos e boas práticas, nomeadamente: 

• Sensibilização de todos os trabalhadores e níveis hierárquicos para a importância da 

integração de princípios de gestão ambiental na obra e do seu papel específico no seio da 

cadeia de responsabilidades envolvida; 
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• Identificação e avaliação dos aspectos ambientais significativos da actividade (já feito no 

EIA), bem como de novas actividades ou situações surgidas no decorrer da obra;  

• Aplicação das medidas de minimização estipuladas no EIA, DIA e RECAPE; 

• Medição e monitorização dos impactes ambientais associados e da eficácia das medidas de 

minimização propostas; 

• Implementação de medidas de gestão de resíduos e de conservação de recursos (água, 

electricidade, etc.); 

• Estabelecimento de processos e acções a desenvolver em caso de não cumprimento dos 

procedimentos operacionais estabelecidos em matéria de ambiente; 

• Estabelecimento da cadeia de responsabilidades e de mecanismos de comunicação interna e 

externa (público); 

• Definição de procedimentos que garantam que todos os subcontratados têm conhecimento e 

adoptam as normas ambientais estabelecidas pelo Dono da Obra. 
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5. Conclusões 

Face ao exposto ao longo do RECAPE e respectivo Aditamento conclui-se o seguinte: 

• As soluções desenvolvidas a Projecto de Execução respeitam na generalidade o 

dimensionamento efectuado no Estudo Prévio e sobre o qual recaiu a DIA; 

• Os estudos complementares efectuados, nomeadamente a nova caracterização dos 

sedimentos, bem como a campanha de prospecção arqueológica subaquática, não 

conduziram à identificação de novos impactes ambientais relevantes; 

• As medidas ambientais previstas na DIA foram integradas no projecto, sempre que aplicável 

e possível, ficando a maioria das restantes, nomeadamente as relativas à fase de construção, 

asseguradas pelas cláusulas ambientais introduzidas no caderno de encargos da 

empreitada; 

• Os planos de monitorização propostos asseguram um eficaz acompanhamento dos principais 

impactes ambientais e dos parâmetros caracterizadores do desempenho do projecto, em 

ambas as fases.   

Nestas condições julga-se que o projecto previsto se encontra em conformidade com a Declaração de 

Impacte Ambiental, dando assim seguimento à legislação em vigor em matéria de Avaliação de Impacte 

Ambiental. 

 




