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Capítulo II – Objectivos e Justificação do Projecto 
 

 
 
 
 
1. OBJECTIVOS 

O Porto de Leixões fica situado no troço terminal do rio Leça, e separa as freguesias de 
Matosinhos e Leça da Palmeira, constituindo a maior infra-estrutura portuária do Norte de 
Portugal. 
 
Este projecto prevê a construção de um Terminal de Cruzeiros no Molhe Sul do Porto de 
Leixões, tendo como objectivos centrais: 
 

� A construção de um cais acostável, com 360 m de comprimento, para navios de 
cruzeiro até 300 m em fundos de -10 m (ZHL), dotado com passadiço de acesso à 
Estação de Passageiros e manga móvel de ligação passadiço-navio; 

� A construção de um porto de recreio com capacidade para 170 embarcações e 
respectivas instalações e equipamentos de apoio; 

� O alargamento da bacia de rotação do anteporto para estabelecer um círculo com 
diâmetro de 600 m e fundos a -10 m (ZHL); 

� A constituição do terrapleno no enraizamento do cais para navios de cruzeiro. 
 
 
 
 
2. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 

2.1 Introdução 

No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões, realizado em 
2004, duas orientações estratégicas apontavam para a necessidade de uma maior 
eficácia comercial do porto e para a melhoria da sua integração urbana, gerando 
condições de sociabilidade com a comunidade urbana envolvente. Entre outras acções 
preconizadas, a concretização destas orientações passava pela revitalização de Molhe 
Sul, incluindo um novo terminal de passageiros e a concessão de espaços 
complementares ao referido terminal. 
 
Dando seguimento a este enquadramento estratégico, a APDL promoveu a realização de 
um “Estudo Prévio para a Revitalização do Molhe Sul e Espaços Adjacentes (Nova Estação 

de Passageiros, Funções e Espaços Urbanos Adstritos)”, o qual assumiu a intersecção 
entre as duas vertentes anteriormente referidas. Por um lado, a eficácia comercial e a 
vertente de negócio de turismo de cruzeiros; por outro, a articulação porto/cidade com a 
vertente do projecto urbano, tendo estabelecido um programa preliminar para a 
intervenção física no Molhe Sul. 
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O desenvolvimento do estudo garantiu a validação dos pressupostos iniciais, 
reconfigurando a amplitude da intervenção, com inclusão de uma doca de recreio, e 
estabilizando a implantação do conjunto no sector curvo do molhe. Assim, o projecto 
contempla: 
 

1. Cais para cruzeiros, permitindo a acostagem de navios até 300 m com fundos a -10 m 
(ZHL). Poderá contar com o contíguo e futuramente reforçado cais acostável do Molhe 
Sul, com fundos a – 8,5 m (ZHL); 

2. Edifício de estação de passageiros, com as diversas valências para navios em escala 
e turnaround, que integra ainda um piso comercial e um piso de restauração com 
palco/terraço e bancada exteriores na cobertura; 

3. Porto de recreio náutico para 170 embarcações, com zona seca e serviços mínimos 
de apoio às embarcações e espaços de conveniência e funções de apoio aos 
tripulantes e navegantes sob o edifico da estação: 

4. Acessos directos à cidade (corredor de espaço público à cota baixa e corredor 
pedonal/velocipédico à cota alta); 

5. Estacionamento para 14 autocarros e 170 automóveis ao longo do molhe e 
estacionamento interior coberto para 142 viaturas. 

 
 
 
2.2 Terminal de Cruzeiros 

2.2.1 Enquadramento 

O Turismo de Cruzeiros constitui o segmento da indústria turística que, a nível mundial, 
maiores taxas de crescimento tem vindo a registar ao longo da última década. Neste 
período assistiu-se a um aumento do número de passageiros de 3,6 milhões para 
13,7 milhões. As previsões para o sector apontam para a manutenção desta tendência de 
crescimento, estimando-se que em 2010 se atinjam os 17 milhões de passageiros  
(FIG. II. 1). 
 
Este ritmo de crescimento pode também ser atestado pelo elevado ritmo de encomendas 
de novas embarcações, sendo esperado que até 2009 surjam 26 novas embarcações. 
 
Esta actividade concentra-se maioritariamente nas Caraíbas, mas por diversas razões 
tem vindo a deslocalizar-se para outras regiões, com especial destaque para a Europa, e 
particularmente para o Mediterrâneo, que constitui actualmente o segundo grande destino 
mundial.  
 
O desenvolvimento que o Turismo de Cruzeiros tem vindo a registar ao longo da última 
década, e sobretudo a sua abrangência mundial, teve na sua origem, entre outros 
factores, a necessidade de rentabilização das frotas de navios que durante a época baixa 
ficavam sem utilização nas Caraíbas, e que passaram a ser deslocalizadas para a 
Europa e outras regiões do globo, como forma de reduzir os custos anteriormente 
associados a essa paragem. 
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FIG. II. 1 – Evolução prevista para o Turismo de Cruzeiros até ao ano de 2010. 
 
 
 
O Turismo de Cruzeiros apresenta, enquanto sector de actividade, algumas 
especificidades, sendo de destacar, entre outras, as seguintes:  
 

� Os portos que recebem cruzeiros podem funcionar como escala (onde os navios 
permanecem por algumas horas) ou como turnaround (local de início e/ou fim dos 
cruzeiros); 

� Um destino de cruzeiros engloba, para além da infra-estrutura portuária, a oferta 
turística em terra, a qual é fundamental para a actividade do destino; 

� Os itinerários de cruzeiros são alterados anualmente, o que favorece o aparecimento 
e desenvolvimento de alguns portos menos congestionados. 

 
 
 
 
2.2.2 Situação Actual 

Actualmente a recepção de navios de cruzeiro no Porto de Leixões é efectuada na 
Doca 1 Norte com um comprimento de cais de 300 m e fundos de -10 m (ZHL). Estas 
condições permitem apenas a recepção de navios até 205 metros de comprimento e 8 m 
de calado (9 m caso se registem condições de preia-mar), valores muito limitativos para 
os actuais navios existentes no mercado (FIG. II. 2). 
 
A recepção dos cruzeiristas é efectuada na Estação de Passageiros, construída nos anos 
60, e que constitui um dos mais belos exemplos arquitectónicos desta década, razão pela 
qual foi classificada como Património Arquitectónico e Histórico da Cidade de 
Matosinhos. 
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FIG. II. 2 - Evolução do movimento de cruzeiros no Porto de Leixões. 

 
 
A Estação de Passageiros de Leixões possui uma área de 840 m2 e foi recentemente 
alvo de remodelação, tendo sido dotada de melhores condições de funcionamento, assim 
como de um restaurante aberto ao público e que visa contribuir para a devolução de um 
elemento arquitectónico histórico à cidade e aos seus habitantes. 
 
O Porto de Leixões presta aos navios de passageiros todos os serviços que os mesmos 
possam necessitar em porto, desde o serviço de pilotagem, obrigatório de acordo com o 
regulamento de funcionamento da APDL, abastecimento de água, recolha de resíduos e 
águas negras, abastecimento de electricidade (baixa, média e alta tensão) e serviços de 
reboque e amarração. 
 
O porto não possui, de momento, uma escada portaló para desembarque de passageiros 
tendo o mesmo que ser efectuado com meios próprios do navio. Tem contudo já prevista 
a aquisição deste equipamento. 
 
No que se refere aos serviços prestados aos passageiros, cerca de 23 000 ano, dos 
quais 99% são passageiros em trânsito, não existe uma estrutura fixa e permanente de 
apoio a esta actividade. 
 
A APDL, em datas de recepção a navios, cria de forma temporária uma estrutura de 
apoio aos passageiros, que consiste em contratar guias turísticos com a função de apoiar 
os passageiros que necessitem (cerca de 10 a 15% em cada navio), em instalar um posto 
de câmbios, nomeadamente para os turistas britânicos, que são a grande maioria, e um 
quiosque de venda de mapas turísticos, selos, postais, cartões telefónicos, etc. Muitas 
das vezes estes serviços são prestados a bordo dos navios. 
 
Para a prestação destes serviços, a APDL conta actualmente com o apoio das Câmaras 
Municipais da região, nomeadamente Matosinhos e Porto, em termos do fornecimento de 
mapas e guias turísticos. 
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No contexto nacional, o Porto de Leixões tem vindo a manter-se como o 3 º porto com 
maior movimento de cruzeiros no país e o 5 º em número de passageiros. Dispondo de 
um hinterland turístico com uma oferta valiosa e distintiva (Porto / Norte de Portugal), 
beneficiando de uma oferta hoteleira com uma capacidade e qualidade já considerável e 
situando-se na proximidade de um aeroporto internacional, Leixões apresenta um 
elevado potencial para o desenvolvimento desta actividade. 
 
A inserção do Porto de Leixões nos principais destinos europeus de cruzeiros faz-se 
fundamentalmente no âmbito da frente atlântica, que se estende entre Portimão e a 
Corunha, zona que corresponde a uma transição entre os circuitos do Mediterrâneo e do 
Norte da Europa.  
 
Neste quadro, atendendo ao histórico da actividade de cruzeiros, ao destino turístico no 
qual os portos considerados se inserem, ao posicionamento de cada porto nos diversos 
itinerários de cruzeiros dos últimos anos e às condições operacionais existentes/a criar 
em cada porto, é fácil constatar que Leixões dificilmente possui condições para se afirmar 
individualmente nessa faixa territorial (especialmente como porto de turnaround), 
possuindo contudo excelentes argumentos e condições para se poder afirmar como porto 
de escala com algum significado. 
 
Quer por uma questão logística (a distância de Lisboa ou Corunha a Leixões corresponde 
à possibilidade de efectuar uma escala), quer ainda por uma questão de interesse e 
qualidade da oferta turística do destino Porto e Norte de Portugal, Leixões deverá 
articular-se com os restantes portos mencionados, a partir de uma óptica de 
complementaridade e não tanto de concorrência, embora para alguns nichos específicos 
(determinadas temáticas, limitações quanto ao número de escalas a efectuar na fachada 
atlântica, duração dos cruzeiros, etc.) poderá encontrar-se num contexto de alguma 
concorrencialidade, fundamentalmente com os portos da Galiza. 
 
Relativamente a estes, Leixões apresenta, num domínio específico, uma vantagem 
competitiva importante, que consiste no facto de ser servido por um aeroporto 
internacional com maior e melhor capacidade (Aeroporto Francisco Sá Carneiro), o que, 
para o caso de operações de turnaround (embora escassas), lhe poderá conferir alguma 
vantagem. Por outro lado, o projecto do novo terminal, ao incluir um importante upgrade a 
nível operacional, abrirá novas oportunidades para desenvolver este destino de cruzeiros, 
que sem dúvida assentará na realização de escalas, mas que estará preparado para 
operações de turnaround. 
 
Complementarmente, na indústria do turismo de cruzeiros, o potencial de mercado e de 
afirmação de um porto depende, em larga medida, da oferta existente no seu hinterland 
turístico e da respectiva capacidade de inovação ao nível da criação regular de produtos 
e de ofertas de animação. No caso de Leixões, a sua localização junto à cidade do Porto 
e a sua boa inserção na região Norte, beneficiando de acessibilidades que facilitam a 
circulação de autocarros para destinos num raio de 100 kms, garantem-lhe um potencial 
turístico interessante, embora ainda não muito estruturado e desenvolvido. Uma vez que 
Leixões tem funcionado fundamentalmente como um porto de escala, o período de tempo 
de duração das visitas a terra não costuma ser superior a 8 horas, o que condiciona os 
programas turísticos a oferecer aos passageiros.  
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De acordo com o que foi possível constatar, a oferta turística mais consolidada é a que 
incide na cidade do Porto, existindo um conjunto de programas diversificado que é 
oferecido a quem faz escala em Leixões. Há ainda alguns programas mais abrangentes, 
que propõem visitas a Guimarães e Braga, mas as já referidas limitações de tempo 
dificultam a programação de outros destinos, com destaque para o Douro, 
que apesar do seu potencial turístico, é ainda de acesso difícil por via rodoviária (duas 
horas de viagem em cada sentido), bem como não dispõe de uma oferta diversificada e 
bem estruturada de actividades. 
 
O facto do Porto ser ainda uma cidade com pouca notoriedade em termos internacionais 
acaba por constituir uma vantagem, uma vez que, como os operadores de cruzeiros 
estão constantemente à procura de novos destinos para incorporar nos itinerários que 
mudam todos os anos, o Porto surge como novidade e atracção, o que poderá facilitar a 
afirmação de Leixões, pelo menos num primeiro momento. 
 
Um dos pontos fracos que o Porto de Leixões apresenta actualmente, do ponto de vista 
do Terminal de Cruzeiros, consiste num deficit de articulação modal muito significativo. 
As deficientes ligações aos autocarros e ao metro, a inexistência na proximidade de 
oferta de táxis, e até mesmo as dificuldades pedonais para aceder a áreas urbanas onde 
estas ofertas estejam disponíveis, acabam por se reflectir negativamente na sua 
atractividade e na comodidade que oferece a quem o visita.  
 
Contudo, estas dificuldades serão ultrapassadas em larga medida com a construção do 
novo terminal, que só pelo simples facto de se localizar no Molhe sul, isto é, na 
contiguidade da área urbana de Matosinhos, passa a beneficiar de uma maior inserção 
na malha urbana e, portanto, da proximidade/acesso a uma maior oferta de interfaces 
modais.  
 
Deve contudo referir-se que a localização do novo terminal na extremidade do Molhe Sul 
exigirá, por si só, uma maior “intermodalidade” ainda no interior do porto, já que a 
distância entre o terminal e a malha urbana é ainda significativa, sobretudo para os 
passageiros de cruzeiros, que são maioritariamente pessoas idosas. Por fim, deve ainda 
destacar-se que a localização do novo terminal, ao situar-se na proximidade de diversos 
eixos de atractividade turística, nomeadamente: 
 

� Do eixo Parque da Cidade / Avenida da Boavista / Museu de Serralves / Casa da 
Música; 

� Do eixo Foz / Marginal do Douro / Alfândega / Centro Histórico do Porto-Gaia; 

� Do Eixo Matosinhos / NorteShopping; 

� Da Marginal de Leça; 

 
reforça a atractividade do porto, tendo em atenção que uma percentagem relevante de 
passageiros realiza habitualmente visitas por iniciativa própria, centrando a sua atenção 
nas áreas próximas do porto. 
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O tecido urbano de proximidade imediata é composto por duas grandes unidades, 
divididas, grosso modo, pelo eixo da Av. da República e que confluem na área envolvente 
da Câmara Municipal de Matosinhos / Jardim Basílio Teles / Biblioteca Municipal Florbela 
Espanca. 
 
Numa perspectiva um pouco mais alargada, pode considerar-se como território de 
proximidade uma área um pouco mais ampla, que se estende entre Leça da Palmeira, a 
Norte; a cidade do Porto; a zona Histórica do Porto/Gaia, incluindo as Caves do Vinho do 
Porto; prolongando-se para o interior até à Senhora da Hora. 
 
 
a) A primeira zona, a Norte da Av. República, separada do mar pelas instalações do 

Porto de Leixões (incluindo o porto de pesca), corresponde à centralidade comercial 
tradicional de Matosinhos Sul. É estruturada por três eixos paralelos à linha costeira 
(Ruas Brito Capelo, Heróis de França e Serpa Pinto). O tecido comercial tradicional 
está em declínio, mantendo-se a forte dinâmica (de aumento e renovação) da fileira 
da restauração. É visível alguma renovação do edificado e do tecido comercial 
(especialmente nos blocos mais próximos do mar), mas com persistência de focos de 
degradação. 
 
A zona dispõe de dois grandes parques de estacionamento público (Mercado e 
Marisqueiras) com intensa procura, sobretudo associada à restauração, e é servida 
pelo Metro no eixo da Rua Brito Capelo. Está em elaboração um projecto de 
reordenamento de tráfego automóvel. Perpendiculares a estes eixos emergem 
algumas ruas que ligam a zona costeira ao centro administrativo e de serviços 
públicos (envolvente da Câmara Municipal), como a Rua Tomás Ribeiro ou a Rua do 
Godinho. Alguns focos de interesse na zona, que podem ser valorizados em 
complementaridade com o Terminal, corresponde a restaurantes e comércio, 
Mercado Municipal, Ponte Móvel, (futuro) Cine-Teatro Constantino Nery, monumento 
do Senhor do Padrão e envolvente. 
 
Não existe, nem se perspectiva, a existência de qualquer elemento urbano que possa 
considerar-se directamente “concorrente” com qualquer das valências funcionais 
previstas para o Terminal. 
 
 

b) A segunda zona, a Sul do eixo da Av. República, tem uma relação directa e 
privilegiada com o mar. Tem um perfil urbano bastante moderno, com arruamentos 
largos e construção em plena renovação (essencialmente residencial, com 
rés-do-chão ocupado por um mix de comércio e restauração de gama média-alta 
bastante diversificado, de grande contraste com a área mais tradicional a Norte). 

 
O espaço público resultante desta renovação é, regra geral, confortável e de 
qualidade. A zona faz a transição com o Parque da Cidade do Porto e com a Foz do 
Douro. A frente marítima corresponde ao Projecto do Passeio Atlântico, sendo que a 
união com o Porto é marcada por uma peça notável de arte urbana (Anémona / She 
Changes, da autoria de Janet Echelman). 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 

Julho.2008  
 

Cap.II_pág.8 

Volume 2_Relatório Síntese 

 
O processo de renovação (apoiado no Plano do arq. Siza Vieira) permite a 
emergência de alguns elementos urbanos de grande interesse, alguns dos quais 
ainda não concretizados. De forma sintética, pode considerar-se que o carácter de 
integração funcional e urbana do Terminal (e da Marina) se afirma mais na relação 
com esta área de proximidade (Praia, Passeio Atlântico, Rotunda da Anémona, 
Edifício Transparente, Parque da Cidade, Centro de Interpretação Ambiental, 
percursos cicláveis e pedonais, potenciais projectos hoteleiros, comércio e 
restauração mais inovadores, sofisticados e diversificados,...). É também nesta área 
que emergem os principais focos de eventual concorrência com a oferta comercial e 
de restauração a implantar no novo Terminal. 
 
 

c) Globalmente, pode considerar-se que esta envolvente urbana imediata tem vindo a 
sofrer transformações que, de forma genérica, se orientam no sentido da renovação 
das tipologias do edificado (privilegiando as funções residencial e comercial) e, 
sobretudo, da revitalização da faixa marginal a partir de vocações lúdicas, comerciais 
e de restauração associadas ao mar e às actividades específicas (por exemplo 
turismo balnear, surf, saúde, desporto, …). 

 
As marginais marítimas de Matosinhos (Passeio Atlântico) e do Porto (na Foz do 
Douro) estão interligadas por um percurso pedonal e ciclável, com penetração para o 
interior através do Parque da Cidade do Porto, que será ligado, por sua vez, ao 
Parque de Real (Matosinhos). Esta linha, na qual se implanta o Terminal de 
Cruzeiros, é pontuada por algumas estruturas edificadas (existentes ou a executar). 
 
São os casos das estruturas previstas para o Passeio Atlântico (Projecto Polis, em 
reformulação: restaurantes/bares/esplanadas e actividades de apoio a actividades 
lúdicas na praia e mar, como a piscina) e do Centro de Monitorização e Interpretação 
Ambiental de Matosinhos (orientado para a educação e sensibilização ambiental). A 
zona é servida directamente por uma linha de metropolitano (ligação para Norte, 
incluindo o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, e para Nascente, até ao centro e à zona 
oriental da cidade do Porto). A médio prazo esta linha marginal poderá ser mais 
directamente servida por outra linha de metropolitano, através da Av. Boavista.  
 
O Terminal integra-se também, não é demais recordá-lo, numa das zonas 
de maior concentração de actividades de restauração de toda a Área Metropolitana 
do Porto (Matosinhos Sul), com imagem associada à gastronomia tradicional do mar, 
mas em constante renovação (com surgimento de estabelecimentos em 
alguns nichos – cozinha indiana, nepalesa, japonesa, espanhola, argentina, brasileira 
ou italiana). 
 
 

d) O tecido urbano de proximidade à escala mais alargada integra um tecido urbano que 
se estende entre Leça da Palmeira, a Norte; a cidade do Porto; a zona Histórica do 
Porto/Gaia, incluindo as Caves do Vinho do Porto; prolongando-se para o interior até 
à Senhora da Hora. Constitui um espaço em que uma saída do barco com duração de 
poucas horas permite uma ocupação estimulante do tempo para os passageiros.  
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Na área a Norte (Leça) interessa essencialmente referir, pelo potencial para suportar 
circuitos organizados ou informais de visita de duração variável, a praia e nova 
Marginal de Leça, incluindo a Piscina das Marés. Associa-se a uma nova 
concentração de áreas comerciais e de bares/restaurantes. Integra o Farol, a Casa de 
Chá da Boa Nova, a Capela da Boa Nova, o monumento António Nobre, o Forte de 
Nossa Sr.ª das Neves, as instalações da APDL / Porto de Leixões (Museu, Auditório 
com exposições), a Marina, o Museu da Quinta de Santiago, a Quinta da Conceição 
(parque público municipal), o Centro Hípico do Porto e Matosinhos e uma grande 
concentração de restauração tradicional (gastronomia do mar) e internacional. 
 
No eixo Parque da Cidade / Av. Boavista, que corresponde à principal centralidade de 
natureza económica na cidade do Porto, emergem Serralves / Museu Arte 
Contemporânea e a Casa da Música. 
 
O Passeio Atlântico prolonga-se para interior pelo eixo Foz / Marginal do Douro / 
Alfândega / Centro Histórico do Porto-Gaia / Ribeira / Caves do Vinho do Porto, 
incluindo o Palácio de Cristal / Caminhos do Romântico / Solar do Vinho do Porto. 
 
Por último, o eixo Matosinhos / Senhora da Hora / NorteShopping, com a futura 
implantação de um Pólo do Museu de Serralves. 
 
 

e) Em síntese, emergem neste contexto urbano de proximidade elementos muito 
marcantes de centralidade e oferta urbana qualificada (ambiental, de lazer, cultural e 
patrimonial), de escala e visibilidade internacional.  

 
Neste contexto, o conceito de base para a multifuncionalidade do Terminal deve 
assentar numa perspectiva de complementaridade, e não de repetição, face aos 
restantes elementos que compõem o mix funcional urbano da área:  
 

� Restauração e comércio, atendendo à procura específica do Terminal de 
Cruzeiros e da Marina e às fileiras do desporto/lazer relacionados com o mar e as 
actividades náuticas; 

� Actividades de lazer e culturais, complementando a oferta global da zona com 
valências ainda inexistentes ou incipientes: áreas polivalentes para espectáculos e 
eventos ou áreas de exposições.  

 
Estas vocações parecem perfeitamente compatíveis com os objectivos de integração 
funcional na envolvente e o combate à sazonalidade, mantendo alguma 
“exclusividade” e nobreza ao Terminal de Cruzeiros. 

 
 
À escala metropolitana mais alargada, importa referir os seguintes aspectos: 
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a) O Terminal de Cruzeiros (e o Porto de Recreio) vem reforçar a imagem e a 

especialização da sua área de integração como o principal pólo metropolitano 
relacionado com o mar. Nesta temática inclui-se uma visão diversificada: as 
actividades náuticas, as actividades piscatórias, a fileira gastronómica / da 
restauração, as actividades de lazer, as práticas culturais, a perspectiva ambiental 
e da natureza, a investigação e divulgação científica. 
 

b) A localização do Terminal de Cruzeiros vem reforçar uma centralidade emergente 
no contexto metropolitano. A zona de Matosinhos Sul está numa transição entre 
uma época em que era uma periferia (primeiro industrial, depois residencial), 
para se assumir já como uma zona urbana muito atractiva para residentes (com 
up-grade do nível de qualidade das edificações), para actividades económicas de 
serviços e com uma procura crescente para lazer urbano, não apenas do ponto de 
vista urbanístico/arquitectónico, mas também pela carga simbólica e pelo reforço 
e diversificação da oferta de funções de comércio e lazer. 
 

c) Nesta zona em evolução, o desembarque de passageiros (turistas), mesmo que 
não em grande escala, induzirá novas procuras e novos fluxos mais 
internacionalizados, gerando (tendo em conta algumas das referências culturais, 
patrimoniais e urbanas do espaço envolvente) efeitos cumulativos de 
reconhecimento da área em espaços alargados. 
 

d) Nesta escala territorial também é válida a consideração da boa acessibilidade 
apoiada em sistemas de transporte colectivo, emergindo o Metro com a sua rede 
(actual e futura) que liga a área do Terminal de Cruzeiros com vários pólos a 
Norte (Póvoa de Varzim, Trofa, Maia), ao centro da Cidade do Porto, à área 
metropolitana oriental (Campanha, Gondomar) ou ao centro de Vila Nova de Gaia. 

 
 
O Terminal de Cruzeiros está particularmente bem localizado em termos de 
acessibilidades à escala regional/nacional (auto-estradas A28, para o Litoral Norte; A4, 
para o Interior Douro; A1 para Sul; A3 Braga/Guimarães). Num raio de 100 Km, com 
tempo de deslocação de cerca de uma a duas horas por rodovia, encontram-se alguns 
focos de interesse potencial para a criação de circuitos turísticos complementares ao 
cruzeiro. 
 
A esta escala de leitura importa reflectir sobre os valores existentes no território que 
possam constituir factores de atracção de turistas à escala mundial, contribuindo para a 
atractividade do Terminal de Cruzeiros de Leixões.  
 
Na primeira linha surge, naturalmente, a Cidade e a Área Metropolitana do Porto. 
Trata-se da maior metrópole do Noroeste peninsular, já um dos principais pólos de 
procura turística, e é neste destino que se concentra o factor primordial de 
competitividade do Terminal de Cruzeiros. 
 
Independentemente da viabilidade comercial de promover circuitos em terra num espaço 
mais alargado, destaca-se outra polaridade já com projecção internacional: o Douro 
Vinhateiro, Paisagem Cultural da Humanidade (UNESCO), com uma profunda relação 
histórica e simbólica com o Porto / Gaia. 
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O conjunto de intervenções públicas de requalificação paisagística e ambiental, a futura 
melhoria das acessibilidades terrestres (comboio, auto-estrada A4 Matosinhos / Vila Real, 
IC 26 Amarante / Régua / Lamego), o desenvolvimento da fileira turística em torno da 
cultura do vinho e o aparecimento de projectos hoteleiros de altíssima qualidade, estão a 
tornar esta região num destino turístico mundial de excelência. 
 
Mais próximo, o Minho [em particular o eixo Braga (cidade histórica, turismo religioso, 
oferta comercial) – Guimarães (Centro Histórico Património da Humanidade), associado 
aos valores paisagísticos e culturais], pode constituir outra área a valorizar. Neste caso, 
no entanto, não há ainda uma dinâmica muito afirmada de projecção internacional para 
além do espaço nacional – ibérico, sendo que a eventual eleição de Guimarães como 
Capital Europeia da Cultura para 2012 poderá constituir uma oportunidade única. Há um 
conjunto de medidas de qualificação territorial e ambiental a promover nesta área para 
que não se concentre exclusivamente nas cidades de Braga e Guimarães a capacidade 
de atracção. 
 
Para Sul podem emergir mais alguns focos, sendo que o principal em termos de 
capacidade de atrair visitantes que usam o navio para a sua chegada a Portugal / Leixões 
é Coimbra (património, Universidade), eventualmente associado às ruínas Romanas de 
Conímbriga. 
 
Se exceptuarmos os casos do Porto e do Douro (que são objecto de políticas públicas 
selectivas de consolidação e promoção turística internacional), as restantes áreas 
carecem de intervenções sistemáticas de qualificação e organização de oferta. Tendo em 
consideração que o Terminal de Cruzeiros de Lisboa apresenta algumas vantagens que 
emergem da dimensão da sua base urbana de proximidade e que o Terminal de Vigo se 
insere numa área que aposta sobretudo no dinamismo comercial e na capacidade de 
atracção mundial de Santiago de Compostela (mas pouco mais…), essas intervenções 
na envolvente regional do Terminal de Leixões são urgentes e imprescindíveis. 
 
 
 
 
2.3 Porto de Recreio 

A náutica de recreio tem apresentado uma dinâmica considerável de crescimento nas 
últimas décadas, tanto no número de praticantes como no número de embarcações. 
 
Este crescimento repercute-se numa maior procura por locais de estacionamento, 
registando-se a nível nacional e internacional, uma situação generalizada de escassez de 
postos de amarração. 
 
Como consequência, assiste-se actualmente a um aumento da procura de destinos com 
boas condições para a prática náutica e que disponham de marinas e portos de recreio 
com disponibilidade de lugares, oferecendo boas condições logísticas (serviços com 
qualidade, segurança, conforto) e um bom ambiente náutico. Portugal, com um clima 
temperado mediterrânico e extensa orla costeira, apresenta óptimas condições para 
assumir, nesta actividade, um papel de destaque. 
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Tendo em conta o número de barcos de recreio existentes em Portugal, a sua localização 
geográfica privilegiada (estimam-se em perto de 70 000 as embarcações que anualmente 
passam na costa portuguesa), as condições climatéricas e de navegabilidade existentes 
e a procura potencial anteriormente referida, constata-se que as marinas e portos de 
recreio actualmente existentes no País se mostram claramente insuficientes. 
 
O Porto de Leixões apresenta uma boa localização na frente atlântica, com uma barra 
sempre aberta e segura, constituindo-se um bom ponto de abrigo. Leixões dispõe de um 
contexto de oportunidade para desenvolver uma oferta com perfil de qualidade, que se 
distinga de outras marinas e portos de recreio existentes em Portugal e na Galiza, e que 
se torne num ponto de referência para os praticantes desta actividade. Para além de 
porto de recreio, o equipamento a construir contribuirá para o desenvolvimento de um 
ambiente náutico de excelência no Molhe Sul, potenciando assim a funcionalidade do 
Porto de Leixões e a identidade da cidade de Matosinhos. 
 
O Estudo Prévio realizado apontava para um Porto de Recreio com capacidade para 300 
embarcações, distribuídas da seguinte forma: 
 

� 156 lugares até 6 metros 

� 67 lugares entre os 6 e os 10 metros 

� 34 lugares entre os 10 e os 12 metros 

� 13 lugares entre os 12 e os 15 metros 

 
 
Este boat-mix foi objecto de análise e avaliação, tendo por base o Mercado Potencial do 
Porto de Recreio de Leixões, definido tendo em consideração as tendências mundiais e 
nacionais da actividade, o exercício de benchmarking efectuado na 1ª Etapa do presente 
estudo e a workshop “A Náutica de Recreio no Porto de Leixões”, na qual participaram 
diversos actores do sector da Náutica de Recreio, tanto do lado “terra” – concessionários 
de marinas e portos de recreio, como do lado “mar” – indústria de construção de 
embarcações de recreio. Os segmentos da Náutica de Recreio que se apresentaram 
como Mercado Potencial para o Porto de Recreio de Leixões foram os seguintes: 
 

� Passantes 

� Vela 

� Embarcações acima dos 12 metros 

� Hibernação 

 
Foi então decidido efectuar uma alteração ao boat-mix do Porto de Recreio, para que o 
mesmo vá de encontro ao Mercado Potencial definido sem, no entanto, pôr em causa a 
viabilidade económico-financeira do Porto de Recreio. 
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Neste exercício, foi igualmente contemplado o mercado já existente, ou seja, a procura 
declarada da região Norte em matéria de postos de amarração de embarcações de 
recreio. 
 
Salienta-se, porém, que esta aposta deverá ser dirigida a um segmento de mercado mais 
elevado, que esteja disposto a pagar amarrações mais caras, mas com uma oferta de 
serviços com elevados parâmetros de qualidade, fiabilidade e segurança. 
 
O novo boat-mix foi então calculado com base nos dados obtidos no exercício de 
benchmarking e nos workshops já referidos, tendo posteriormente sido afinado e validado 
junto de alguns actores do sector da náutica de recreio. Do exercício de benchmarking 
retiraram-se informações importantes que serviram de base ao cálculo de definição do 
novo boat-mix, nomeadamente relacionadas com: 
 

� Listas de espera de embarcações 

� Entrada de embarcações por classe 

� Boat-mix existentes 

� Rácio embarcação/m2 

� Taxas de ocupação 

 

As listas de espera apontam para um aumento da procura de lugares de amarração entre 
os 8 e os 12 metros (segmentos onde a procura mais cresceu nos últimos anos e para o 
qual se verifica maior escassez de lugares de amarração) e para uma diminuição do peso 
da procura de lugares para pequenas embarcações até 6 metros, muito embora o 
número de embarcações em lista de espera continue a aumentar em todos os 
segmentos. 
 
Em matéria do número de entrada de embarcações por classe conclui-se, através da 
interpretação dos resultados do benchmarking, que o segmento que mais cresceu nos 
últimos 5 anos foi o das embarcações entre os 8 e os 12 metros. 
 
Considerou-se neste exercício que a Marina Porto Atlântico deverá continuar em 
funcionamento, prestando os serviços actuais aos sócios dos 3 clubes navais que 
representa, sem esquecer a possibilidade de alargar este serviço ao quarto clube náutico 
existente em Leixões e a navegantes externos. Esta marina tem uma grande procura de 
lugares de embarcações até 6 metros, ao contrário do verificado para o segmento entre 
os 8 e os 10 m, para o qual possui lugares normalmente desocupados. Com a entrada 
em funcionamento do novo Porto de Recreio, a Marina Porto Atlântico poderá libertar 
alguns desses lugares e dedicar-se ao segmento até aos 8 metros, sem no entanto 
deixar de receber embarcações maiores pertencentes a sócios. 
 
Analisaram-se os boat-mix das marinas e portos de recreio objecto do exercício de 
benchmarking, considerando-se que, pelas características apresentadas, se deverá 
adoptar o seguinte modelo: 
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� Embarcações até 8 metros – 25,91% 

� Embarcações entre os 8 e os 10 metros – 34,31% 

� Embarcações entre os 10 e 12 metros – 18,25% 

� Embarcações entre os 12 e os 15 metros – 15,69% 

� Embarcações entre os 15 e os 18 metros – 2,55% 

� Embarcações entre os 18 e os 20 metros – 2,19% 

� Embarcações com mais de 20 metros – 1,09% 

 

O rácio embarcações/hectare recomendando para um porto de recreio com as 
características do presente é de cerca de 83 embarcações por hectare, o que aplicado 
aos 2 hectares de área molhada previstos para o novo Porto de Recreio de Leixões, 
resulta aproximadamente em 166 lugares. 
 
Tendo este valor como base, realizaram-se algumas reuniões com especialistas em 
portos de recreio, nomeadamente projectistas, fornecedores de equipamento flutuante e 
gestores de marinas, etc., propondo-se 170 postos de amarração para o caso presente, 
permitindo a implantação de equipamento flutuante robusto e resistente e criando 
condições de navegação dentro da baia bastante confortáveis, ao mesmo tempo que 
permite a prestação de serviços de qualidade. 
 
 
 
2.4 Reperfilamento do Talude Interior do Molhe Sul 

A estrutura do Molhe Sul é constituída por um núcleo de enrocamento de todo o 
tamanho, revestido por mantos de enrocamento seleccionado e de blocos 
paralelepipédicos de betão e encimado por uma superestrutura, com muro-cortina, de 
betão simples. O aproveitamento da bacia molhada confinada por este molhe e pelo cais 
do Terminal de Cruzeiros para a criação de um porto de recreio, obriga ao reperfilamento 
do talude interior de forma a torná-lo mais regular e esteticamente mais agradável e, 
simultaneamente, permitir ganhar alguma área molhada. O comprimento do troço a 
reperfilar é de cerca de 290 m. 
 
 
 
2.5 Alargamento da Bacia de Rotação do Anteporto 

A construção do terminal de passageiros com capacidade para receber navios de 
cruzeiro com um comprimento total até 300 m, sem restrições devidas ao nível de maré, 
requer a existência de fundos à cota mínima de -10,0 m (ZHL) na bacia de manobras e 
acostagem. 
 
A bacia prevista na “Empreitada de Estabelecimento da Bacia de Rotação e do Canal de 

Acesso à Doca n.º 4 do Porto de Leixões”, com um raio de 215 m, embora integre já fundos 
a -12,0 m (ZHL), não proporciona condições para a realização da manobra de rotação de 
um navio de cruzeiro com um comprimento total de 300 m. 
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Capítulo III – Descrição do Projecto 
 

 
 
 
 
1. LOCALIZAÇÃO 

1.1 Enquadramento Geral e Administrativo 

O Porto de Leixões situa-se na costa Noroeste da Península Ibérica, à Latitude 41º 11’ N 
e à Longitude 8º 43’ W, a cerca de 2,5 milhas a Norte da foz do rio Douro e junto à foz do 
rio Leça, já em ambiente marítimo. Na envolvente do porto ficam situadas as povoações 
de Leça da Palmeira, a Norte, e de Matosinhos, a Sul, freguesias estas pertencentes ao 
concelho de Matosinhos, distrito do Porto (NUT III - Grande Porto; NUT II - Região Norte). 
 
Tratando-se de um porto artificial, o seu abrigo é assegurado pela presença de dois 
molhes, o Molhe Norte (1 800 m) e o Molhe Sul (950 m). Cada um destes molhes tem um 
troço perpendicular à costa e outro sensivelmente paralelo à mesma linha, ligados por 
curvas de grande raio e delimitando uma superfície quase quadrada. Um terceiro molhe 
enraíza na curva do Molhe Norte e avança pelo mar cerca de 1 000 m para SSE, 
protegendo a entrada do porto dos temporais de W e NW. 
 
Na FIG. III. 1 apresenta-se o enquadramento nacional, regional e local do Porto de 
Leixões, este com base na Carta Militar (Folha n.º 122), à escala 1:25 000. 
 
 
 

1.2 Áreas Sensíveis na Área do Projecto 

Na acepção do Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, são consideradas 
como áreas sensíveis: 
 

� Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho; 

� Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção 
especial, classificadas nos termos de Decreto-Lei n.º 140/99, de  
24 de Abril; 

� Áreas de protecção de monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público 
definidos nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de Julho. 

 

O projecto não interfere directamente com Áreas Protegidas ou Zona de Protecção 
Especial. 
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No âmbito do património, na área envolvente mais próxima, existem os seguintes 
elementos patrimoniais, os quais não serão contudo afectados pelo projecto: 
 

� Padrão do Bom Jesus de Matosinhos; 

� Fábricas Algarve Exportador e Rainha do Sado; 

� Teatro Constantino Nery / Cine-Teatro C. Nery; 

� Quarteirão da "Gist-Brocades". 

 

Conforme se refere no Capítulo IV, não existem quaisquer condicionantes, servidões, 
restrições, equipamentos ou infraestruturas relevantes potencialmente afectadas pelo 
projecto em estudo. 
 
 
 
 

1.3 Planos de Ordenamento do Território em Vigor na Área do Projecto 

O projecto em análise é abrangido pelas seguintes figuras de gestão territorial: 
 

� Plano Director Municipal (PDM) de Matosinhos ratificado pelo Despacho n.º 92/92, de 
17 de Novembro, do Ministro do Planeamento e da Administração do Território. Este 
documento foi posteriormente alterado pela Declaração n.º 334/2001, de 5 de 
Novembro, pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 10/2002, de 15 de Janeiro e 
pela Declaração n.º 31/2002, de 30 de Janeiro; 

� Plano de Bacia Hidrográfica do Leça (PBH), aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 18/2002, de 19 de Março; 

� Plano de Ordenamento da Orla Costeira entre Caminha e Espinho 
(POOC Caminha-Espinho), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 25/99, de 7 de Abril. 

 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Matosinhos, a área do projecto 
inclui-se na totalidade da área portuária, sob jurisdição da APDL, SA. Apesar da 
área do Porto de Leixões estar incluída no troço de costa em que incide o POOC 
Caminha-Espinho, este instrumento de ordenamento não se aplica a esta zona portuária, 
não incidindo portanto sobre as áreas a intervencionar no âmbito deste projecto. 
 
Em termos de condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, segundo a 
Planta de Condicionantes do PDM de Matosinhos, a única condicionante relevante no 
âmbito do projecto, é o Domínio Público Marítimo (Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro), 
onde se incluem o leito e as margens do Rio Leça. 
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FIG. III. 1 – Localização do Projecto (Escala 1: 25 000). 
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Em conclusão, verifica-se que a área de intervenção não abrange nenhuma área 
ambientalmente sensível classificada, inserindo-se num troço estuarino totalmente 
artificializado, onde predomina a actividade portuária. 
 
Na FIG. III. 2 apresenta-se uma planta geral com o arranjo portuário no Porto de Leixões. 
 
 
 

 
 

FIG. III. 2 – Porto de Leixões – Planta Geral do Arranjo Portuário. 

Fonte: APDL, SA (2004)  
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Página intencionalmente deixada em branco 
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2. DESCRIÇÃO ACTUAL  

2.1 A Administração dos Portos do Douro e Leixões 

A APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. é uma sociedade anónima de 
capitais exclusivamente públicos, com sede em Leça da Palmeira (Matosinhos). A APDL 
tem por objecto a administração dos portos do Douro e Leixões e visa a sua exploração 
económica, conservação e desenvolvimento, abrangendo o exercício das competências e 
prerrogativas de autoridade portuária que lhe estejam ou venham a estar cometidas. 
 
No estrito cumprimento da política de concessões definida para o sector portuário, a 
APDL tem vindo a alterar o seu modelo de gestão, afastando-se da actividade 
operacional (cada vez mais “Land Port” e menos “Tool Port”) e acentuando as funções de 
controlo e fiscalização e de autoridade portuária. Neste contexto, o Porto de Leixões 
desencadeou processos de concessão que vieram a traduzir-se na transferência da 
quase totalidade das funções de movimentação de cargas para o sector privado, 
encontrando-se praticamente todo concessionado. 
 
COMPETÊNCIAS DA APDL 
 

� Fomentar e promover a actividade portuária nos portos do Douro e Leixões; 

� Assegurar o regular funcionamento dos portos do Douro e Leixões nas suas vertentes 
de ordem económica, financeira e patrimonial, de gestão de efectivos e de exploração 
portuária; 

� Atribuir licenças ou concessões nas áreas sob a sua jurisdição; 

� Licenciar o exercício da actividade portuária e concessão de serviços públicos 
portuários; 

� Regulamentar taxas a cobrar pela utilização dos portos do Douro e Leixões e 
respectivos serviços; 

� Supervisionar e fiscalizar o uso público dos serviços inerentes à actividade portuária; 

� Expropriar a ocupação de terrenos, por utilidade pública, para a implantação de 
traçados e exercício de servidões administrativas necessárias à expansão ou 
desenvolvimento portuários. 

 
 
SERVIÇOS PRESTADOS PELA APDL 
 

� Apoio à navegação; 

� Gestão de postos de acostagem; 

� Controle de tráfego marítimo; 

� Prestação de serviços de amarração, armazenagem, aguada, recolha de resíduos, 
energia eléctrica, reboque e pilotagem; 

� Manutenção dos canais de acesso; 

� Prevenção e combate à poluição no mar; 

� Construção e manutenção de acessibilidades terrestres ao porto; 

� Manutenção de equipamentos, cais e terraplenos; 

� Limpeza da área portuária. 
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2.2 Descrição Geral 

O Porto de Leixões é a maior infraestrutura portuária do Norte de Portugal e uma das mais 
importantes do País. Com 5 Km de cais, 55 ha de terraplenos e 120 ha de área molhada, 
Leixões dispõe de boas acessibilidades marítimas, rodoviárias e ferroviárias, bem como 
de modernos equipamentos e avançados sistemas informáticos de gestão de navios. 
 
Representando 25% do Comércio Externo Português e movimentando 15 milhões de 
toneladas de mercadorias por ano, Leixões é um dos portos mais competitivos e 
polivalentes ao nível nacional, já que passam por Leixões cerca de 3 mil 
navios por ano, e todo o tipo de cargas, das quais se destacam: Têxteis, Granitos; 
Vinhos; Madeira; Automóveis; Cereais; Contentores; Sucata; Ferro e Aço; Álcool; 
Aguardente; Açucares; Óleos; Melaços; Produtos Petrolíferos e ainda Passageiros de 
Navios de Cruzeiro.  
 
A movimentação de mercadorias em Leixões é efectuada, quase na íntegra, por 
empresas concessionárias, que possuem os mais modernos equipamentos. A Autoridade 
Portuária assegura os serviços de Pilotagem, Reboque e Amarração dispondo de meios 
e equipamentos adequados.  
 
Beneficiando de uma localização estratégica, de um hinterland rico em Indústria e 
Comércio, o Porto de Leixões tem uma posição privilegiada no contexto do sistema 
portuário europeu. Opera 365 dias por ano, com altos níveis de produtividade e com 
reduzido tempo de permanência dos navios no cais, usufruindo de uma barra 
permanentemente aberta ao tráfego portuário, sem restrições de acesso por efeito das 
marés. 
 
 
 

2.3 Histórico da Empresa 

O estuário do Douro promoveu um significativo movimento marítimo durante séculos, 
colocando a cidade do Porto e a respectiva zona envolvente em contacto com as rotas do 
comércio internacional.  
 
A navegação deixou de ser uma operação mais ou menos errante, para se tornar numa 
actividade planeada, com rotas estudadas e redes de agentes que asseguravam serviços 
de preparação das cargas (mercadorias e/ou passageiros) e de tratamento das 
descargas nos diversos portos de escala, que passavam a funcionar como plataformas 
estáveis de circulação de pessoas e bens. À medida que o conceito de economia mundial 
ganhava corpo, permanecer nas escalas das carreiras transatlânticas tornava-se uma 
condição indispensável para promover e viabilizar o comércio externo. 
 
Esta alteração funcional, associada à revolução do sector dos transportes, extravasou as 
capacidades do Porto do Douro. Foi neste contexto que Leixões, na foz do Rio Leça, 
surgiu como alternativa enquanto ancoradouro naturalmente protegido e com 
reconhecidas condições para servir de base a um porto artificial de grandes dimensões.  
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FIG. III. 3 – Vista Geral sobre as instalações da APDL. 

Fonte: site www.apdl.pt 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 

 Julho.2008  

Cap.III_pág.10 

Volume 2_Relatório Síntese 

 
Para a definitiva aceitação desta realidade e subsequente instalação do Porto de Leixões, 
foram decisivos alguns planos portuários, que permitiram conceber de forma evolutiva as 
suas linhas estruturais e envolveram importantes obras da engenharia portuguesa. 
 
Do ponto de vista histórico, as obras do Porto de Leixões foram assumidas por diferentes 
e sucessivas soluções institucionais – com destaque para a criação da APDL, em 1932. A 
concretização das obras e as sucessivas ampliações de área molhada, cais e 
equipamentos de carga e descarga permitiram melhorar gradualmente as condições do 
Porto de Leixões e a sua credibilidade enquanto infra-estrutura logística, angariando um 
crescente movimento portuário e um protagonismo cada vez mais relevante no contexto 
da economia do Norte de Portugal. 
 
De facto, o Porto de Leixões desempenhou um papel determinante na consolidação da 
economia regional, constituindo-se como plataforma de circulação de bens, promovendo 
por essa via o desenvolvimento industrial e o potencial de comércio externo do seu 
hinterland e configurando uma resposta às necessidades e características evolutivas dos 
sistemas logísticos e comerciais. 
 
Como referido anteriormente, a APDL foi institucionalmente constituída em 1932, através 
do Decreto n.º 20 842, de 23 de Janeiro, substituindo a Junta Autónoma das Instalações 
Marítimas, numa fase em que o sistema Douro-Leixões passou a ser considerado como 
uma estrutura de primeira classe, com interesse nacional e directamente dependente do 
Governo Central. 
 
 
-mar exterior, da Doca nº1 

2.4 Objectivos Estratégicos da Empresa 

Em Junho de 2004, foi aprovado o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de 
Leixões, o qual incorpora um Plano de Acções que têm como objectivo capital aumentar 
a competitividade do porto. 
 
Sendo a missão do porto "Fazer do Porto de Leixões uma referência para as cadeias 
logísticas da fachada atlântica da Península Ibérica", serão prosseguidos quatro objectivos 
de desenvolvimento:  
 

1. Consolidar e promover a marca «Porto de Leixões» de forma integrada e consequente  

Este objectivo visa contribuir para a melhoria continuada da imagem do Porto de 
Leixões junto dos diferentes mercados e públicos-alvo com que se relaciona ou 
pretende relacionar. Neste contexto, a prossecução deste objectivo deverá 
assentar na clara definição da oferta de valor associada à marca «Porto de 
Leixões» e no estabelecimento em termos operacionais de mecanismos eficazes 
e eficientes de promoção comercial. 
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2. Organizar uma oferta de serviços de qualidade e ajustada necessidade do mercado  

Este objectivo visa contribuir para fazer do Porto de Leixões um parceiro 
estratégico nas cadeias de transporte e logística, preconizando uma maior 
adequação da oferta de serviços que disponibiliza às necessidades actuais e 
futuras do mercado. Assim, a prossecução deste objectivo assenta na melhoria 
continuada dos padrões de eficiência da operação portuária e no desenvolvimento 
de serviços de valor acrescentado logístico a prestar no próprio Porto e na relação 
deste com os locais de origem/ destino das mercadorias localizados no seu 
hinterland. 

 
3. Dotar o Porto de Leixões das condições materiais e imateriais de apoio à sua actividade 

Este objectivo visa contribuir para a melhoria efectiva das condições materiais e 
imateriais que suportam o core-business do Porto de Leixões, compreendendo a 
mitigação de limitações actualmente existentes e a criação de bases que 
permitam o seu robustecimento enquanto infra-estrutura logística. Neste 
particular, merece particular destaque a intervenção ao nível das infra-estruturas 
portuárias propriamente ditas e a agilização dos procedimentos e fluxos de 
informação associados à utilização do Porto. 
 

4. Reforçar as condições de integração urbana e de acessibilidade externa  

Este objectivo visa contribuir para a progressiva resolução dos problemas que 
afectam actualmente o Porto de Leixões na sua relação com as áreas urbanas 
circundantes e em matéria de conectividade física com o seu hinterland. Deste 
modo, revela-se determinante a conclusão da VILPL, a conclusão dos principais 
eixos da rede viária regional, a dinamização do interface marítimo-ferroviário, a 
melhoria da operacionalidade do transporte ferroviário de mercadorias, bem como 
a mitigação dos conflitos do Porto com a envolvente urbana imediata. 

 
 
A implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões assenta 
em acções específicas que se encontram alocadas a planos sectoriais nos domínios do 
marketing portuário, do ordenamento logístico e territorial e do sistema de informação.  
 
Assim, foram definidas 21 acções que pretendem direccionar a gestão do porto nos 
próximos 10 anos, de 2004 a 2015, e que têm com objectivo maximizar a sua 
‘performance’ através da tradução da estratégia em termos operacionais, 
nomeadamente: 
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− Acção 1 – Aumento da Capacidade de Navegabilidade do Porto 

− Acção 2 – Revitalização do Molhe Sul e Espaços Adjacente 

− Acção 3 – Melhoria das Condições Operacionais do Terminal Petroleiro 

− Acção 4 – Projecto de Portaria única 

− Acção 5 – Reconversão da área para a Carga Contentorizada 

− Acção 6 – Estruturação da Plataforma Logística 

− Acção 7 – Revitalização e Reabilitação de Espaços e Edifícios 

− Acção 8 – Incremento de Espaços de “Sociabilidade” do Porto 

− Acção 9 – Melhoria dos Espaços de Fronteira e Colmatação de Frentes Urbanos 

− Acção 10 – Implementação do Parque Urbano do Vale do Leça 

− Acção 11 – Dinamização e Envolvimento da Comunidade Portuária na Promoção 

Comercial 

− Acção 12 – Relacionamento Comercial 

− Acção 13 – Relacionamento Institucional 

− Acção 14 – Relacionamento com Associações Empresariais e API 

− Acção 15 – Certificação do Porto 

− Acção 16 – Segurança na Cadeia Logística 

− Acção 17 – Gestão Ambiental 

− Acção 18 – Sistema de Informação Geográfica 

− Acção 19 – Portal do Porto de Leixões 

− Acção 20 – Portal Interno (Intranet) 

− Acção 21 – Sistema de Informação e Gestão 

 
 
As 21 Acções estão já a ser implementadas no terreno e o seu acompanhamento e 
monitorização é efectuado através da figura do Controller do PEDPL, à qual todos os 
gestores reportam o andamento dos projectos compreendidos na Acção sob sua 
responsabilidade, objectivando monitorar de forma efectiva e permanente os vários 
projectos que dão operacionalidade à estratégia delineada. 
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2.5 Principais Cais e Terminais 

 

 
FIG. III. 4 – Localização dos Cais e Terminais. 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade APDL (2006) 

 
 
Legenda:   1 – Terminal de Passageiros 

2 – Terminal Roll-on/Roll-off 
3 – Terminal de Granéis (Doca 1 Sul) 
4 – Molhe Sul 
5 – Terminal de Petroleiros 
6 – Terminal de Contentores 
7 – Terminal de Carga Geral e Granéis 
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2.5.1 Cais Convencionais de Carga Geral e Granéis Sólidos 

Os cais convencionais (FIG. III. 5) compreendem a Doca 1 (Norte e Sul), a Doca 2 (Norte e 
Sul) e a Doca 4 Norte (ou Terminal de Granéis Agro-alimentares), dos quais apenas a 
Doca 1 Norte não se encontra concessionada à empresa TCGL – Terminal de Carga Geral 
e Granéis de Leixões, S.A 
 
 

 
 

FIG. III. 5 – Vista dos Cais Convencionais. 

Fonte: site www.apdl.pt 

 
 
 
Como principais mercadorias movimentadas nestes cais, destacam-se a madeira em 
bruto, prensada e serrada; o ferro/aço; as pedras de granito, o algodão; a cortiça; o 
alumínio; o chumbo; o zinco; os automóveis; os chassis, sucata e granéis 
agro-alimentares, entre outras. 
 

Doca 1 Norte 

� Cais acostável: 455 metros úteis de comprimento. 

� Fundos: -10 metros (Z.H.L.). 

� Guindagem: 1 guindaste de 45 a 90 toneladas. 

� Capacidade de armazenagem descoberta: 17.850 m2. 
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Doca 1 Sul 

� Cais acostável: 520 metros úteis de comprimento. 

� Fundos: -10 metros (Z.H.L.). 

� Guindagem: 5 guindastes de 5 toneladas e 2 guindastes de 16 a 40 toneladas. 

� Capacidade de armazenagem descoberta: 16.663 m2. 

 

Doca 2 Norte 

� Cais acostável: 670 metros de comprimento. 

� Fundos: -11 metros (Z.H.L.). 

� Guindagem: 9 guindaste de 5 toneladas e 2 guindastes de 5 a 15 toneladas. 

� Capacidade de armazenagem descoberta: 34.693 m2. 

 

Doca 2 Sul 

� Cais acostável: 690 metros úteis de comprimento. 

� Fundos: -11 metros (Z.H.L.). 

� Guindagem: 9 guindaste de 5 toneladas e 4 guindastes de 12 a 18 toneladas. 

� Capacidade de armazenagem descoberta: 53.414 m2. 

 

A maior parte dos Granéis Sólidos Agro-alimentares são movimentados no Terminal 
Cerealífero. 

 

Doca 4 Norte – Terminal Cerealífero 

� Cais acostável: 400 metros úteis de comprimento. 

� Fundos: -11 metros (Z.H.L.). 

� Guindagem: 2 guindastes ecológicos de 15 toneladas com sistema anti-poluição. 

� Capacidade de armazenagem descoberta: 22.448 m2. 

� Capacidade de armazenagem coberta: Armazém 13:2.500 m2; Armazém 15:1.500 m2. 
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2.5.2 Cais de Movimentação de Granéis Líquidos 

Os granéis líquidos movimentados em Leixões destinam-se à Refinaria da Petrogal, bem 
como à CEPSA, à REPSOL, à BP e à ED&FMAN. Para além do Terminal Petroleiro existem 
outros locais apropriados para a movimentação de outros tipos de Granéis Líquidos: 

 

 

FIG. III. 6 – Vista Sobre os Cais de Movimentação de Granéis Líquidos. 

Fonte: site www.apdl.pt 

 
 

Molhe Sul  

� Cais acostável: 290 metros úteis de comprimento. 

� Fundos: - 6 metros (Z.H.L.). 

� Mercadorias: combustíveis líquidos (gasóleo, gasolina, fuelóleo, etc); gases de 
petróleo liquefeitos e asfaltos. 

� Pipelines destinados à REPSOL Portuguesa, SA. 

� Existem ainda neste local reservatórios para armazenamento de melaços e seus 
derivados concessionados à empresa EDF&FMAN. 
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Doca 1 Sul 

� Cais acostável: 520 metros úteis de comprimento. 

� Fundos: - 10 metros (Z.H.L.). 

� Mercadorias: melaços. 

� Pipelines destinados à ED&FMAN. 

 

Doca 2 Sul 

� Cais acostável: 690 metros úteis de comprimento. 

� Fundos: - 11 metros (Z.H.L.). 

� Mercadorias: produtos asfálticos e fuelóleo. 

� Pipelines destinados à CEPSA – Companhia Portuguesa de Petróleos, Lda. 

 

Esta empresa tem ainda dois pipelines localizados no Posto B do Terminal Petroleiro 
para recepção de combustíveis. 

 

 

2.5.3 Terminal de Petroleiros 

O Porto de Leixões possui um Terminal Petroleiro (FIG. III. 7), concessionado à 
Petrogal – Petróleos de Portugal, S.A., construído sobre o quebra-mar submerso, com 
700 metros de comprimento e uma altura de 15 metros acima do nível do mar, servindo 
também de protecção à entrada do porto. 

O Terminal ligado à Refinaria da Petrogal através de pipelines dispõe de três postos de 
acostagem: 

 

Posto A 

� Fundos: - 14 metros (Z.H.L.). 

� Mercadorias: ramas de petróleo e produtos refinados diversos. 

� Capacidade para navios: até 100.000 DWT. 

� Localização: zona interior do quebra-mar. 
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FIG. III. 7 – Vista Sobre o Terminal de Petroleiros. 

Fonte: site www.apdl.pt 

 

Posto B 

� Fundos: - 10 metros (Z.H.L.). 

� Mercadorias: ramas de petróleo, produtos refinados diversos, gases de petróleo 
liquefeitos e produtos aromáticos. 

� Capacidade para navios: até 27.000 DWT. 

� Localização: curva do Molhe Norte. 

 

Posto C 

� Fundos: - 6 metros (Z.H.L.). 

� Mercadorias: produtos refinados diversos, gases de petróleo liquefeitos e produtos 
aromáticos. 

� Capacidade para navios: até 5.000 DWT. 

� Localização: curva do Molhe Norte. 

 

Em relação à geometria dos navios que podem acostar no Terminal de Petroleiros, esta 
varia consoante o posto de acostagem. Assim, sendo, o posto A é usado por navios até 
250 m de comprimento e 13,20 m de calado, o posto B é usado por navios até 20 m de 
comprimento e 8,5 de calado e o posto C é usado por navios até 100 m de comprimento 
e 5,30 m de calado. 
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2.5.4 Terminal de Contentores 

Os dois terminais de contentores existentes no Porto de Leixões estão concessionados à 
empresa TCL – Terminal de Contentores de Leixões, SA, desde Dezembro de 1999 e por 
um período de 25 anos: 

 

 

FIG. III. 8 – Vista Sobre o Terminal de Contentores Sul. 

Fonte: site www.apdl.pt 

 
 

Terminal de Contentores Norte 

� Cais acostável: 360 metros de comprimento. 

� Fundos: - 10 metros (Z.H.L.). 

� Equipamentos: 2 pórticos de cais com 35 toneladas de capacidade e 5 pórticos de 
parque com 35 toneladas de capacidade. 

� Terraplenos: 6 hectares. 

� Capacidade de armazenagem: 3.000 TEU's (cerca de 2.000 contentores). 

� Capacidade de movimentação: 260.000 TEU's /ano (cerca de 172.800 contentores). 

� Contentores frigoríficos: dotada de 96 tomadas de alimentação. 
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Terminal de Contentores Sul 

� Cais acostável: 540 metros de comprimento. 

� Fundos: - 12 metros (Z.H.L.). 

� Equipamentos: 2 pórticos de cais com 40 e 35 toneladas de capacidade, 7 pórticos de 
parque, 2 reach-stackers e 6 empilhadores frontais. 

� Terraplenos: 16 hectares. 

� Capacidade de armazenagem: 15.000 TEU's (cerca de 10.000 contentores). 

� Capacidade de movimentação: 340.000 TEU's/ano (cerca de 226.000 contentores). 

� Contentores frigoríficos: dotado de 310 tomadas de alimentação. 

 
 
 

2.5.5 Terminal Roll-On / Roll-Off 

O Terminal Roll-On/Roll-Off dispõe de uma plataforma fixa para o tráfego ro-ro que 
semanalmente chega a Leixões.  

Doca 1 Norte  

� Fundos: - 10 metros (Z.H.L.). 

� Plataforma fixa: largura máxima de 22 m e mínima de 11m e inclinação de 7,7%. 

� Mercadorias: veículos ligeiros (automóveis); equipamentos pesados (camiões e 
trailers com todo o tipo de mercadorias). 

� Dispõe ainda de uma área de parqueamento para cerca de 100 trailers. 

 

 

 

2.5.6 Estação de Passageiros 

Anualmente o Porto de Leixões recebe cerca de 23 000 passageiros em navios de 
cruzeiro, vindos de todas as partes do mundo.  

Para esse efeito Leixões tem uma Estação de Passageiros, localizada na Doca 1 Norte, 
ocupando uma área de cerca de 840 m2.  

A Estação de Passageiros de Leixões é um dos mais belos exemplos arquitectónicos dos 
anos 60, sendo considerado Património Arquitectónico e Histórico da cidade de 
Matosinhos. 
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Doca 1 Norte  

� Comprimento do cais: 300 m. 

� Fundos: - 10 m (Z.H.L.). 

� Comprimento máximo dos navios: 205 m.  

� Calado: 8 m (com preia-mar, 9 m). 

 

 

2.5.7 Doca de Recreio 

A Doca de Recreio, localizada numa pequena doca junto ao enraizamento do Molhe Norte 
do Porto de Leixões, está concessionada à Marina Porto Atlântico. A entrada na doca 
faz-se por uma abertura situada entre os muros que limitam a doca e tem cerca de 50 m 
de largura. 

Doca de Recreio  

� Cais acostável: 50 metros de comprimento. Infra-estrutura constituída por um conjunto 
de elementos flutuantes (pontões) e "fingers" estabilizados horizontalmente por 
ligações a um sistema de estacaria metálica cravada nos fundos rochosos da área. 

� Fundos: - 2,5 m (Z.H.L). 

� Capacidade de amarração: 248 lugares para amarração permanente e para 
amarração temporária existe uma área de pontes com a extensão total de 50 metros e 
capacidade de acostagem para 4 a 5 iates. 

� Serviços/Equipamentos: abastecimento de água potável, energia eléctrica (baixa 
tensão), sistema de combate a incêndio e recipientes para lixos e óleos. 

 

 

2.5.8 Porto de Pesca 

O Porto de Pesca, localizado em Matosinhos, está concessionado à Docapesca – Portos 
e Lotas S.A.. 

Porto de Pesca 

� Cais acostável: constituído por três pontes-cais com 1.890 metros de comprimento. 

� Fundos: - 4 metros (Z.H.L.). 

� Armazenagem: entreposto frigorífico para 5.500 toneladas. 

�  Dispõe de uma lota informatizada para leilão electrónico. 
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2.5.9 Instalações Especializadas (silos, depósitos e armazéns) 

 

 

Silos Portuários 

A Empresa Silos de Leixões – Unipessoal, Lda. opera numa área de 2,3 ha. Os silos 
encontram-se vocacionados para o armazenamento de cereais, derivados, oleaginosas e 
outros produtos alimentares e possuem uma capacidade de 120.000 toneladas (105.000 
toneladas em silos verticais e 15.000 toneladas em armazém horizontal). 

 

Produtos Petrolíferos 

A CEPSA – Companhia Portuguesa de Petróleos, Lda. está ligada à Doca 2 Sul do Porto de 
Leixões por dois pipelines para produtos asfálticos e fuelóleo no terminal de contentores 
Sul e por dois pipelines para produtos químicos, e ao posto B do Terminal de Petroleiros 
por dois pipelines para combustíveis. A capacidade de armazenagem totaliza 61.000 
toneladas. 

Nas instalações da REPSOL Portuguesa, S.A., a Norte de Portugal (Matosinhos), os 
produtos petrolíferos, recebidos através dos pipelines são, fundamentalmente, 
combustíveis líquidos, gases de petróleo liquefeitos e asfaltos. As instalações de betume, 
no Molhe Sul, e a instalação em Matosinhos, têm, na totalidade, uma capacidade de 
cerca de 65.000 toneladas. 

 

Melaços e derivados 

Situado no Molhe Sul, com uma área de cerca de 1790 m2, encontra-se um tanque 
destinado ao armazenamento de produtos líquidos a granel para fins alimentares e 
industriais, nomeadamente melaços e seus derivados. Estas instalações estão 
licenciadas à empresa ED&FMAN Portugal. 

 

Cimentos 

Localizados na Doca 1 Sul, existem quatro armazéns para recepção e expedição de 
cimento a granel, licenciados a duas empresas (Tercim – Terminais de Cimentos, S.A. e 
CIMPOR - Indústria de Cimentos, S.A.), ocupando uma área de 2 500 m2. 
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2.6 Equipamento Portuário 
 

2.6.1 Equipamento Marítimo 

 

Quadro III. 1 – Listagem do Equipamento Marítimo. 
 

 
Rebocadores 

 Monte São Brás Monte do Leça Pegaso Prometeu 
 

Referência  Rg- 1 Rg-2  RH- 1 RH-2 

Número de Registo L-2001-RC L-2002-RC SN-6-EST SN-9-EST 

Comprimento (metros) 34,50 34,50 28,14 28,14 

Boca (metros) 9,65 9,65 9,14 9,14 

Pontal 3,75 3,75 2,6 2,6 

Tonelagem Bruta 296,31 296,31 249,89 249,89 

Tonelagem Líquida 84,00 84,00 46,44 46,44 

Potência da Máquina (H.P.) 2800 2800 2x1200 2x1200 

Velocidade Máxima (Milhas/Hora) 12 12 12 12 

Calado à Popa (Pés) 14,5 14,5 17,7 17,7 

Força de Tracção (Tons.) 30 30 35 35 

 
 

Lanchas 

 Longas Sobreiras Galho Perlongas Praia do Ourigo 
 

Referência  LK-1 LJ-1 PNa-3 LM-1 PNa-2 

Número de Registo P-4-AL L-2007-AL L-2008-AL L-2019-AL L-2018-AL 

Comprimento (metros) 14,75 7,4 4,59 12 5,90 

Boca (metros) 3,73 2,75 1,95 3,95 2,50 

Pontal  1,65 1,42 0,7 1,65 0,5 

Bruta 6,91 6,91 10,76 2,51 0,327 
Tonelagem 

Líquida 2,86 2,86 5,59 1,91 - 

Potência da Máquina (H.P.) 197 227 30 640 90 

Velocidade Máxima (Milhas/Hora) 10 14 10 35 20 

Calado à Popa (Pés) 1,5 0,78 - 1 - 

 
 

Lanchas 

 Perafita Angeiras Boa Nova Sonda 1 (*) Sonda B (*) 
 

RReferência  Lg-1 Lg-2 Lh-1 Lf-1 Pn-a1 

Número de Registo L-2014-AL L-2013-AL L-2011-AL L-2012-AL L-2017-AL 

Comprimento (metros) 9,41 9,41 10,08 5,60 3,97 

Boca (metros) 2,53 2,53 3,20 2,27 1,85 

Pontal  1,22 1,22 1,20 0,85 0,50 

Bruta 6,91 6,91 10,76 2,51 0,327 
Tonelagem 

Líquida 2,86 2,86 5,59 1,91 - 

Potência da Máquina (H.P.) 126 126 76 8 10 

Velocidade Máxima (Milhas/Hora) 10 10 12 4 4 

Calado à Popa (Pés) 4 4 0,8 2 - 

(*) Lanchas para levantamentos hidrográficos. 
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2.6.2 Equipamento Terrestre 

 

Quadro III. 2 – Listagem do Equipamento Terrestre. 
 

 
Guindaste (*) 

 

Referência GEw GEx GEy GEz GEa GEw GEx 

Quantidade 2 4 2 3 2 2 2 

Localização Doca 2 Norte Doca 2 
Norte 

Doca 4 
Norte 

Doca 2 
Norte 

Doca 2 
Sul 

Doca 2 Sul 
Doca 4 Norte 

/ Terminal 
Cerealifero 

Capacidade (Toneladas) 5/15 6,2  6,2  12/18 15 

Do eixo do guindaste 5/15 6,2  6,2  12/18 15 
Alcance (M) 

Da aresta do Cais 20,01/13,0 20,0 20,0  22/15 31,0 

Altura de Elevação (M) 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0  

Bitola (M) 4,57 4,57  4,57 4,57 12,28 

 
 

Guindaste (*) 
 

Referência GEb GEi GEt GEq 

Quantidade 2 1 5 2 7 1 2 

Localização Doca 1 Sul Doca 1 Norte Doca 1 
Sul 

Doca 2 
Norte 

Doca 2 
Sul 

Molhe 
Sul 

Molhe Sul 

Capacidade (Toneladas) 16/20/40 45/94 6,2  6,2 

16/31/37 18,7/6,1 16,0  16,0  
Alcance (M) 

10/25/31 14,1/1,5 12,4 12,4  

Altura de Elevação (M) 25 8,9/7,6 20,0  20,0 

Bitola (M) 9,03 6,72 4,57  4,57 

 
 

Pórtico de Cais (**) 
 

Referência POb POc POg POj 

Quantidade 1 2 1 1 

Localização Doca 2 Sul Terminal de Contentores 
Norte 

Terminal de 
Contentores Sul 

Terminal de 
Contentores Sul 

Capacidade (Toneladas) 31,8 35 35 40/65 (tons. com 
gancho) 

Alcance (M) 23,0 30,1 30,1 31,1 

Altura de Elevação (M) 18,2 25,0 20,0 25,0 

Bitola (M) 30,48 14,0 20,0 20,0 

 
 

Tractores RO/RO 
 

Quantidade 3 

Capacidade 25 

 
 

Semi Reboque (**) 
 

Quantidade 20 

Capacidade (Toneladas) 65 
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Quadro III.2 – Listagem do Equipamento Terrestre (cont.). 

 
 

Empilhador para Contentores (**) 
 

Tipo Reach Stacker Front Lift Fork Stackers 

Quantidade 4 2 2 2 

Capacidade(Toneladas) 45 7 15 28 

(*) O Equipamento indicado pertence ao Concessionário TCGL – Terminal de Carga Geral e Granéis de Leixões, S.A. 

(**) Equipamento indicado pertence ao Concessionário TCL – Terminal de Contentores de Leixões S. A. 

 
 
 
 

2.7  Consumo de Recursos 

O consumo de recursos constitui um importante factor de competitividade, quer porque se 
traduz directamente em custos de produção ou de prestação de serviços, quer porque 
revela a eficiência e tendência para a sustentabilidade das organizações.  
 
 
 

2.7.1 Consumo de Água 

Os consumos de água nas actividades da APDL rondaram os 22 000 m3 em 2006, 
associando-se essencialmente às instalações administrativas e à rega de zonas 
ajardinadas. 
 
Estima-se que estas actividades representem apenas cerca de 30 % dos consumos totais 
no Porto de Leixões, atribuindo-se a maior parte dos consumos ao abastecimento de 
navios (cerca de 50 % do total) e os restantes 20 % a consumos de particulares (e.g. 
concessionários e empreiteiros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. III. 9 – Evolução dos Consumos de Água entre os anos de 2004 a 2006. 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade APDL (2006) 
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2.7.2 Consumo de Energia Eléctrica 

A racionalização do consumo de energia assume uma importância significativa no 
desempenho das organizações, tanto pelos respectivos impactes económicos positivos, 
como pelo seu papel no contexto da gestão de recursos e do contributo para 
cumprimento de metas de emissão de gases com efeito de estufa.  
 
Neste contexto, os dados disponíveis sobre o consumo de energia eléctrica no Porto de 
Leixões dizem respeito às actividades administrativas da APDL, à utilização de 
equipamentos, à iluminação pública e de terraplenos não concessionados e ao 
fornecimento a particulares em baixa tensão. 
 
O reconhecimento da importância da racionalização e eficiência energética justifica o 
facto de o Plano de investimentos da APDL para 2007 contemplar um Projecto de Gestão 
de Energia para iluminação pública, que prevê a redução de 30 % a 40 % do consumo de 
energia eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG. III. 10 – Evolução dos Consumos de Energia Eléctrica entre os anos de 2003 a 2006. 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade APDL (2006) 

 
 
 
 

2.7.3 Consumo de Combustíveis 

A eficiência no consumo de combustíveis é um factor relevante para a sustentabilidade, 
não só pelas suas implicações económicas, mas também pelos impactes ambientais 
associados às emissões de poluentes atmosféricos e à sua contribuição para as 
alterações climáticas. 
 

O combustível mais relevante nas actividades da APDL é o gasóleo, devido ao tipo de 
embarcações, veículos e máquinas que operam nas infra-estruturas portuárias. O 
consumo deste combustível traduz-se em impactes ambientais ao nível da emissão de 
óxidos de azoto e de partículas (PM10). 
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FIG. III. 11 – Evolução dos Consumos de Gasóleo entre os anos de 2003 a 2006 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade APDL (2006) 

 
 
 
 
Registe-se também o consumo de gasolina (embora em quantidades comparativamente 
residuais), ao qual estão sobretudo associadas emissões de monóxido de carbono. 
 
 
 

 
 

FIG. III. 12 – Evolução dos Consumos de Gasolina entre os anos de 2003 a 2006. 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade APDL (2006) 

 
 
 
 
De uma forma geral, observou-se uma diminuição no consumo de combustíveis de cerca 
de 15 % entre o ano 2005 e 2006. 
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2.8 Sedimentos 

 

2.8.1 Quantidade de Sedimentos Dragados 

Como consequência da localização do Porto de Leixões no troço final do estuário do Rio 
Leça, o seu canal de comunicação com o mar caracteriza-se por apresentar 
assoreamentos constantes, devido à forma do anteporto e à orientação da agitação 
reflectida e difractada pelo Molhe Sul. Por esse motivo, as operações de dragagem são 
essenciais para a manutenção das condições de navegabilidade, com maior incidência 
no Terminal de Petroleiros (uma vez que é o local mais sujeito à acumulação de 
sedimentos por acção das marés). 
 
A quantidade de sedimentos dragados apresenta alguma variabilidade anual (associada 
ao período de acumulação dos mesmos e ao comportamento das condições naturais que 
lhe estão subjacentes), registando-se cerca de 137 000 m3 dragados em 2006.  
 
 

 
 
 

FIG. III. 13 – Evolução da Quantidade de Sedimentos Dragados entre os anos de 2003 a 2006. 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade APDL (2006) 

 
 
 
 

2.8.2 Qualidade de Sedimentos Dragados 

 

Os dados disponíveis permitem inferir que, de um modo geral, a qualidade dos 
sedimentos dragados no Porto de Leixões revela graus de contaminação 
comparativamente inferiores nos locais de amostragem mais próximos da saída do porto 
(Posto de Acostagem A no Terminal de Petroleiros, Anteporto e Terminal de Contentores 
Norte) do que nas docas mais interiores (Doca 1 e Doca 4), facto que pode ser justificado 
pela influência do Rio Leça e pelas condições menos favoráveis à dispersão de poluentes 
nestas docas. Neste contexto, os resultados das análises químicas aos sedimentos 
permitem classificar o material dragado no Porto de Leixões com contaminação vestigiária 
ou ligeiramente contaminado, segundo a legislação vigente1.  

                                                
 
1 Esta classificação foi efectuada com base no Decreto-Lei n.º 491/72, de 2 de Dezembro, e no Despacho Conjunto do 
Ministério do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 21 de Junho de 1995. 
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Refira-se que a APDL procura utilizar este material para alimentação de praias (sempre 
que o grau de contaminação assim o permite) ou, nos casos em que esta solução não é 
comprovadamente viável, deposita-os em vazadouros submersos, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 

 
 

FIG. III. 14 – Classificação do material dragado na envolvente da área portuária entre os anos de 
2003 a 2005. Fonte: Relatório de Sustentabilidade APDL (2006) 
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2.9 Qualidade da Água 

A qualidade da água na área de jurisdição da APDL constitui-se como um importante 
indicador, não só em termos de qualidade ambiental, mas também de potencial de 
atractividade e de desenvolvimento de actividades socioeconómicas. 
 
No entanto, importa referir que a qualidade da água não é exclusivamente resultante das 
actividades da APDL, sendo fortemente influenciada pelo Rio Leça, pelo Rio Douro e por 
situações de descarga de efluentes sem tratamento adequado, aspectos cuja origem é 
externa ao contexto da empresa. 
 
 
 

2.9.1 Qualidade da Água no Porto de Leixões 

Os dados disponíveis indiciam que a qualidade da água no Rio Leça apresenta uma 
tendência de degradação ao longo do troço principal do rio, devido à ocorrência de 
descargas de efluentes industriais e domésticos. Na zona final do estuário e na zona 
costeira onde se localiza o Porto de Leixões, os resultados analíticos da qualidade da 
água apresentam valores reduzidos de oxigénio dissolvido e valores de CQO e CBO5 
que denunciam um considerável teor de matéria orgânica no porto, apresentando valores 
típicos de uma água “muito poluída” (dados de 2003). Não obstante, importa salientar 
uma tendência de melhoria da qualidade da água no troço final do Rio Leça ao longo dos 
últimos anos, facto que pode ser associado à redução de descargas de efluentes 
industriais e domésticos sem tratamento prévio. 
 
 

2.9.2 Qualidade das Águas Costeiras 

No cômputo geral, a qualidade das águas costeiras tem vindo a melhorar 
progressivamente ao longo dos últimos anos (2003-2005), com excepção da Praia de 
Gondarém (que registou um decréscimo da qualidade da água no último ano) e da Praia 
de Leça da Palmeira (que manteve uma classificação de “aceitável” no triénio analisado). 
 
 

2.10 Emissões Actuais para o Meio Ambiente 

Da actividade desenvolvida pela APDL resultam emissões para o meio ambiente típicas 
de área portuária. Os impactes na qualidade do ar do Porto de Leixões associam-se 
principalmente a actividades de carga e descarga de mercadorias, sobretudo os granéis 
sólidos e a mercadoria geral. Neste contexto, e apesar de não lhe serem imputáveis 
responsabilidades legais em relação ao cumprimento dos parâmetros de qualidade do ar 
associados às operações portuárias concessionadas, a APDL procura adoptar uma 
atitude pró-activa enquanto entidade fiscalizadora, realizando anualmente análises junto 
aos cais potencialmente mais problemáticos (Cais Convencionais de Carga Geral e 
Granéis Sólidos e Terminal de Granéis Agro-Alimentares). A avaliação da qualidade do ar 
nestes cais e zonas envolventes apoia-se nos resultados das campanhas de 
monitorização efectuadas entre 2003 e 2006, considerando os parâmetros partículas 
totais em suspensão (PTS), partículas de dimensão inferior ou igual a 10 �m (PM10) e 
metais pesados (cádmio, níquel, ferro e chumbo). 
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FIG. III. 15 – Qualidade das Águas Costeiras na envolvente da área portuária entre os anos de 
2003 a 2005. Fonte: Relatório de Sustentabilidade APDL (2006) 

 
 
 
As mercadorias movimentadas no Cais de Granéis Sólidos e Carga Geral (Doca 4 Norte, 
Doca 2 Norte e Doca 2 Sul) com maior potencial de impacte em termos de qualidade do 
ar são os cereais, os paralelepípedos e as sucatas. Com base nos resultados das 
monitorizações, conclui-se que o parâmetro mais significativo em termos de afectação da 
qualidade do ar no Cais de Sucata e na zona envolvente são as PM10, registando-se 
também que as actividades desenvolvidas neste cais podem representar uma fonte de 
pressão em termos de concentrações de níquel. Por outro lado, considera-se que os 
restantes parâmetros analisados não configuram situações significativamente 
preocupantes. 
 
No sentido de reduzir a dispersão de poeiras, foram colocadas duas barreiras (a 
montante e a jusante das pilhas de sucata), registando-se nas campanhas de 
monitorização seguintes uma significativa redução nas concentrações de partículas. 
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No que diz respeito aos locais onde são movimentados granitos, observa-se que as 
concentrações de partículas apresentam uma correlação significativa com as operações 
de descarga deste material, uma vez que sofrem um aumento considerável nestas 
condições face aos valores obtidos em períodos sem actividade. No sentido de minorar 
os impactes na qualidade do ar decorrentes das operações de movimentação desta 
mercadoria, foi adoptada como boa prática o humedecimento do granito antes do seu 
manuseamento. 
 
No que se refere às operações de carga e descarga de cimentos nos silos 
concessionados para este efeito, foram estabelecidos nos contratos de concessão 
valores limites de 20 mg·m-3 (bastante inferiores à legislação). Os dados disponíveis 
dizem respeito a uma campanha de monitorização de partículas realizada nos Silos 1 e 2, 
na qual não se verificaram excedências aos valores impostos pela APDL. 
 
Quanto ao Terminal de Granéis Agro-Alimentares5 (situado na Doca 4 Norte), no qual 
são movimentados cereais, farinha e outros produtos alimentares, verifica-se que as 
operações de descarga de cereais parecem induzir impactes significativos em termos de 
partículas (tanto PTS como PM10), enquanto que nos períodos de descarga de farinha 
não se registaram excedências. 
 
Os gases com efeito de estufa (GEE) promovem as alterações climáticas, ao 
favorecerem a absorção, reflexão e re-emissão de radiação infra-vermelha para a 
superfície terrestre. No contexto das actividades da APDL, as emissões de GEE 
associam - se aos consumos de combustíveis fósseis e de energia eléctrica, estimando-
se emissões de 1 179 t CO2 eq. em 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. III. 16 – Evolução da Emissão de Gases com Efeito de Estufa 
entre os anos de 2003 a 2006. Fonte: Relatório de Sustentabilidade APDL (2006) 

 
 
 

2.11 Gestão de Resíduos 

A APDL tem demonstrado uma especial atenção no que diz respeito à gestão de 
resíduos, traduzida em 1997 pela aprovação do Regulamento para a Recolha de 
Resíduos no Porto de Leixões, no qual assume que a responsabilidade da recolha é da 
sua competência, podendo no entanto licenciar ou adjudicar este serviço a terceiros. 
Também a limpeza dos terraplenos e a gestão dos resíduos aí recolhidos (mesmo em 
áreas concessionadas) são, desde há muito, asseguradas pela APDL. 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 
Julho.2008 Volume 2_Relatório Síntese  

Cap.III_pág.33 

 
Na sequência do Decreto-Lei n.º 165/2003, de 24 de Julho, foi aprovado em 2005 pelo 
IPTM o “Plano de Recepção e Gestão de Resíduos de Navios e Resíduos de Carga” do 
Porto de Leixões. Neste plano encontram-se perfeitamente definidos os procedimentos 
para a notificação dos resíduos de navios, a respectiva recolha e o circuito até ao destino 
final. 
 
Actualmente uma das prioridades da empresa é a recolha selectiva, de modo a 
possibilitar a reciclagem e a valorização dos resíduos. Para atingir este objectivo, que se 
encontra consagrado no PEDPL, foi construído um Ecocentro em 2006. 
 
 

2.11.1 Resíduos Equiparados a Urbanos 

Para além dos resíduos equiparados a urbanos provenientes da área administrativa e dos 
resíduos produzidos pelas actividades desenvolvidas nos cais, a APDL recebe 
diariamente resíduos provenientes de navios. Neste caso, a recolha dos resíduos 
equiparados a urbanos é gratuita até um montante de 2 m3, de forma a incentivar a 
entrega dos resíduos e a evitar a sua deposição indevida em alto mar. Refira-se que em 
2006 o número de recolhas de resíduos a navios aumentou em 10,7 % relativamente ao 
ano transacto. 
 
Os resíduos produzidos no Porto de Leixões apresentam tipologias e origens diversas, 
destacando-se que o progressivo aumento do grau de discriminação dos mesmos reflecte 
a melhoria do respectivo sistema de gestão. 
 
Em relação aos resíduos gerados, indicam-se no Quadro III. 3 as quantidades geradas 
para os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006. 
 

Quadro III. 3 – Caracterização dos Principais Resíduos Equiparados 
a Urbanos Gerados na APDL. 

 
      

Produção anual de resíduos (t) 
Designação 

2003 2004 2005 2006 
Destino Final 

      

Resíduos de Madeira 87 205 209 205 Aterro Sanitário 

Resíduos de Sucata 179 122 189 226 Reciclagem 

Resíduos de Varredura de Cereais 983 Aterro Sanitário 

Resíduos de Varredura (inertes) 157 Aterro Sanitário 

Resíduos de Madeira (cascas) 

928 1634 1736 

19 Aterro Sanitário 

Resíduos Orgânicos cantina) 6 9 Compostagem 

Papel e cartão 10 Aterro Sanitário 

Embalagens de Plástico 0.04 Aterro Sanitário 

Vidro 3 Aterro Sanitário 

Outros Resíduos Equiparados a Urbanos 

182 372 
263 

349 Aterro Sanitário 

TOTAL 1376 2333 2403 1961  
 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade da APDL (2006). 
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Por outro lado, e no âmbito da colaboração institucional com as autarquias, a APDL 
assumiu a iniciativa de colocar diversos ecopontos para recolha diferenciada de resíduos 
nas praias da sua área de jurisdição, atingindo o montante de 2 588 m3 recolhidos em 
2005 nas praias do Porto. 
 
 
 

2.11.2 Resíduos Líquidos Oleosos e Águas Sanitárias 

Os quantitativos de resíduos líquidos oleosos (e.g. águas de porão) e águas sanitárias 
recolhidos nos navios tem apresentado uma tendência crescente ao longo dos últimos 
anos, facto que pode ser justificado pela entrada em vigor da Directiva n.º 2000/59/CE 
(transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 165/2003, de 24 de Julho), 
que obriga os navios a descarregar os resíduos nos portos europeus. 
 
Refira-se que as embarcações da APDL contribuem de forma marginal para estes 
quantitativos de resíduos líquidos oleosos (cerca de 3 % do total). 
 

 
 

FIG. III. 17 – Evolução da Produção de Resíduos Líquidos entre os anos de 2003 a 2006. 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade APDL (2006) 

 
 
 
 

2.11.3 Resíduos Hospitalares 

A recolha de resíduos hospitalares (Grupo III e Grupo IV), essencialmente no Centro de 
Assistência da APDL, tem apresentado um ligeiro aumento ao longo dos anos em 
análise, totalizando 755 kg em 2006. 
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FIG. III. 18 – Evolução da Produção de Resíduos Hospitalares entre os anos de 2003 a 2006. 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade APDL (2006) 

 
 
 
 

2.11.4 Resíduos Especiais 

 

A APDL procede regularmente a operações de manutenção dos seus equipamentos, das 
quais resulta a produção de resíduos especiais em quantidades relativamente reduzidas 
e constantes ao longo dos últimos anos, que são encaminhados para tratamento 
adequado por um operador licenciado para o efeito. 
 
Neste contexto, e reportando dados de 2006, é de referir a produção de óleos usados 
(5,3 m3·ano-1), solventes (0,43 m3·ano-1), embalagens contaminadas com substâncias 
perigosas (0,40 m3·ano-1), filtros de óleo (0,33 m3·ano-1) e resíduos absorventes 
(0,30m3·ano-1). 
 
 
 

2.11.5 Reciclagem e/ou Valorização de Resíduos 

 
Em resultado da implementação da “Acção 17 – Gestão Ambiental” do PEDPL, tem-se 
assistido ao aumento da fracção de resíduos remetida para reciclagem e/ou valorização, 
verificando-se um acréscimo de 7 % em 2006 face ao ano precedente. 
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FIG. III. 19 – Evolução dos Resíduos Remetidos para Reciclagem/Valorização entre os anos de 2003 
a 2006. Fonte: Relatório de Sustentabilidade APDL (2006) 

 
 
 
 

2.12 Ruído Ambiental 

A exposição ao ruído é um factor ambiental que pode afectar significativamente a 
qualidade de vida das populações, devendo ser encarada como um problema de saúde 
pública. Consciente desse facto, a APDL realiza anualmente medições aos níveis de 
ruído na zona do Porto de Leixões. 
 
Assumindo que a área em análise possui características de “zona mista” (tal como 
definido no Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de Novembro, que entretanto foi revogado 
pelo Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro), as campanhas efectuadas entre 2003 e 
2006 permitiram registar excedências aos valores limite de nível sonoro, com maior 
incidência no período nocturno. Não obstante, muitas das excedências de ruído ambiente 
correspondem a situações em que os valores de ruído residual também ultrapassam os 
limites legislados, o que permite inferir que as mesmas não se devem exclusivamente às 
actividades desenvolvidas no Porto de Leixões. 
 
Foram também determinados os graus de incomodidade correspondentes ao mesmo 
período, registando-se algumas excedências aos limites legislados (principalmente nos 
locais de movimentação de sucata). 
 
 
 

2.13 Gestão de Riscos 

2.13.1 Meios de Prevenção de Riscos e Combate à Poluição 

A gestão de riscos visa a minimização da probabilidade da sua ocorrência e a mitigação 
das respectivas consequências. Assim, a APDL procura a segurança das operações 
marítimas e portuárias, não só para a garantia do transporte e da integridade das 
mercadorias mas, também, pela sua importância em termos de preservação da qualidade 
ambiental. A APDL dispõe de diversos sistemas para combate a derrames de 
hidrocarbonetos e incêndios, nomeadamente: 
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� Embarcação semi-rígida “Praia do Ourigo”, para apoio ao lançamento e recolha de 

barreiras; 

� Barreira para contenção em águas interiores; 

� Recuperador oleofílico de discos; 

� Embarcação “Praia do Molhe”, provida de recuperador oleofílico de discos; 

� Batelão “Praia da Memória”, para armazenagem de produtos recolhidos e respectiva 
transferência para terra; 

� Bomba e skimmer para hidrocarbonetos de grande viscosidade;  

� Tanques flexíveis auto-sustentados (dois); 

� Tanque flexível com estrutura metálica; 

� Concentrador/recuperador para recolha dinâmica de hidrocarbonetos; 

� Grupos de auto-bomba de trasfega (dois); 

� Tanques flutuantes (dois); 

� Rebocador “Tritão” com certificação fire fighting; 

� Bomba auto-proporcionada de combate a incêndios em navios. 
 
 
 

2.13.2 Acidentes Ambientais na Zona do Porto de Leixões 

As prioridades definidas pela APDL e as medidas adoptadas para a redução de 
vulnerabilidades têm respondido, de forma apropriada, aos acidentes ocorridos no Porto 
de Leixões (em 60 % dos quais não foi possível quantificar o volume de hidrocarbonetos 
derramado). 
 
As ocorrências têm sido mais frequentes no Terminal de Petroleiros, destacando-se dois 
acidentes de médias dimensões no período em análise (um em 2004 e outro em 2006). 
 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO ADOPTADAS NOS ACIDENTES COM DERRAME DE 
HIDROCARBONETOS (2003-2006) 

 

� Interrupção no fornecimento de combustível; 

� Evacuação e isolamento das áreas sinistradas; 

� Colocação de mantas absorventes; 

� Colocação de barreiras absorventes; 

� Utilização de absorvente particulado; 

� Utilização de recuperadores de discos; 

� Remoção dos produtos derramados por skimmers de cordões e skimmers de discos. 
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3. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

3.1 Componentes do Projecto 

Nas intervenções específicas previstas no âmbito do projecto das “Obras Marítimas do 
Terminal de Cruzeiros de Leixões”, conforme representado na FIG. III. 21, incluem-se: 
 

1. Cais Acostável para Cruzeiros, com 360m de comprimento, para navios cruzeiro até 
300m em fundos -10 m (ZHL), dotado de passadiço de acesso à Estação de 
Passageiros e manga móvel de ligação passadiço-navio; 

 
2. Plataforma/Aterro para implantação do edifício da Gare Marítima; 

 
3. Porto de Recreio para 170 embarcações e respectivas instalações e equipamentos de 

apoio; 
 

4. Plataforma de apoio ao Porto de Recreio, com edifício de apoio e serviços de 
manutenção; 

 
5. Reperfilamento do talude interior do Molhe Sul, ao longo de todo o molhe; 

 
6. Alargamento da Bacia de Rotação do anteporto, para diâmetro 600m em fundos 

-10 m (ZHL). 
 
 
O projecto do Edifício da Gare Marítima é da responsabilidade da equipa de Arquitectura, 
pelo que não constitui componente das obras marítimas. 
 
O dimensionamento das várias componentes teve por base as características 
dimensionais do navio de cruzeiro de projecto, o boat mix pretendido para o porto de 
recreio, a funcionalidade exigível para estas infra-estruturas, as condições geotécnicas, o 
abrigo da agitação marítima, as acções típicas nas estruturas marítimas, a segurança da 
navegação, a economia e, transversalmente a todos estes aspectos, as recomendações 
internacionais aplicáveis. 
 
 
 

3.2 Cais Acostável para Cruzeiros 
 
3.2.1 Concepção geral 

Na FIG. III. 20 apresentam-se fotografias do Molhe Sul do Porto de Leixões, na zona onde 
ficará instalado o Terminal de Cruzeiros. 
 
A solução estrutural encontrada para o cais de cruzeiros procurou tirar o máximo partido 
das condições locais existentes, cumprindo todos os requisitos funcionais do cais, tal 
como elencado no Estudo Prévio do Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos (IHRH) 
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), no Estudo Prévio de 
Arquitectura e em outras observações e comentários da APDL. 
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FIG. III. 20 – Molhe Sul do Porto de Leixões, 
na zona onde se prevê instalar o Terminal de Cruzeiros. 
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FIG. III. 21 – Terminal de Cruzeiros de Leixões – Esquema Geral de Implantação. 

 





 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 
Julho.2008 Volume 2_Relatório Síntese  

Cap.III_pág.43 

 
No estudo do IHRH foi prevista a implantação do novo Terminal de Passageiros do Porto 
de Leixões perto da extremidade do Molhe Sul, criando-se uma solução o mais autónoma 
possível dos restantes espaços e funções a existir no Molhe Sul. 
 
Respeitando essa implantação, o cais será implantado no Molhe Sul, com orientação 
aproximada E-W, com um comprimento acostável da ordem de 360m, largura de 18m 
numa extensão de 220m desde o enraizamento e de 13m na extremidade para acomodar 
o cais interior flúvio-turístico. 
 
Está prevista uma cota de coroamento a +6 m (ZHL) e um rebaixamento dos fundos para 
-10 m (ZHL) na bacia de manobra e na bacia de acostagem. No espaço compreendido 
entre o talude interior em curva do Molhe Sul e o novo cais será criado um porto de 
recreio para 170 embarcações. 
 
A solução estrutural apontada para o cais, no estudo do IHRH, era do tipo gravítico e 
procurava, pela implementação de sistemas especiais, minimizar em simultâneo, as 
reflexões da agitação marítima no novo cais, que prejudicam a tranquilidade no 
anteporto, e proporcionando condições de abrigo adequadas no porto de recreio, através 
da minimização dos efeitos negativos resultantes da agitação gerada localmente pela 
acostagem de grandes navios no cais de passageiros e pela circulação de navios dentro 
do porto. 
 
Para obter esse efeito, a solução consistia na construção de dispositivos verticais 
perfurados, de controlo da agitação, instalados no espaço compreendido entre caixotões 
adjacentes, entre a cota +4 m e a cota -2 m (ZHL), sendo previsivelmente construídos em 
betão armado. 
 
Propunha-se ainda a realização de um estudo mais detalhado desse sistema, 
procurando-se uma optimização do seu funcionamento hidráulico, devendo esse estudo 
focar o diâmetro e o espaçamento dos furos a praticar nas paredes do dispositivo, o 
espaçamento entre elementos verticais, a cota inferior do dispositivo e a concepção das 
ligações entre estes elementos e os caixotões. 
 
A estrutura de acostagem propriamente dita previa-se que viesse a ser materializada por 
um alinhamento descontínuo de caixotões de betão armado, fundados à cota -10,5 m 
(ZHL) sobre um prisma de regularização em enrocamento, executado em vala aberta no 
fundo rochoso. 
 
 O espaçamento entre caixotões, ao eixo, seria de 20 m. Os caixotões teriam uma largura 
de 8m, uma profundidade de 15m e uma altura de 14,5m. Após transporte e 
posicionamento, os caixotões elevar-se-iam até à cota +4,0 (ZHL). 
 
A partir desta cota seria realizada a superstrutura do caixotão, em betão armado, 
constituindo o apoio para as vigas em T do tabuleiro, a colocar entre os caixotões, e para 
os pilares de suporte à manga de acesso aos navios acostados ao terminal de 
passageiros.  
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O enchimento dos caixotões seria realizado com um betão C20/25 ciclópico nas células 
contíguas à face acostável do cais e com material pétreo proveniente das operações de 
rebaixamento dos fundos nas restantes células. As paredes exteriores do caixotão terão 
0,40m de espessura e as interiores 0,25m. 
 
A superstrutura dos caixotões teria uma altura de 2m e do lado do mar seria construída 
uma viga longitudinal de secção rectangular, dotada de galeria, na qual funcionariam as 
redes técnicas. 
 
Tratava-se assim de uma solução não convencional, que poderia revelar-se de baixa 
eficácia, principalmente se considerarmos que os painéis do sistema de atenuação de 
agitação só atingiam a cota -2,0 m(ZHL), deixando completamente livre a passagem do 
fluxo de água proveniente dos hélices laterais dos navios para o plano de água do porto 
de recreio. 
 
Assim, a APDL ressalvou nas Condições Técnicas do Caderno de Encargos do Concurso 
a necessidade de se “considerar uma solução construtiva de cais em parede contínua, 
que impeça que a turbulência gerada pelos propulsores [laterais dos navios] se transmita 
ao plano de água do porto de recreio“. 
 
A APDL resolveu também, ainda em relação ao patente no Estudo Prévio do IHRH, que a 
largura da superstrutura do cais seria de 22m e que a rampa de alagem que estava 
prevista seria substituída por um cais de recepção para embarcações de recreio 
equipado com um recesso para travelift. 
 
Com base neste conjunto de dados, as alternativas estudadas procuraram obter os 
benefícios da funcionalidade e da eficácia reunidos em soluções estruturais típicas das 
obras marítimas clássicas, constituindo assim estruturas convencionais e amplamente 
provadas quanto ao seu desempenho quer ao nível da execução, da estabilidade e 
segurança, bem como da eficácia quanto à atenuação dos efeitos da agitação local, 
conferindo a desejável tranquilidade ao plano de água do porto de recreio. 
 
 
 

3.2.2 Solução estrutural adoptada 

A solução encontrada, representada nas peças desenhadas (Anexo 1 – Des. 0764-1.30-005), 
procura tirar vantagem da envolvente geotécnica existente, associando, num único 
conjunto estrutural, uma parede contínua do tipo gravítico, uma plataforma ligeira 
porticada fundada em estacas e uma retenção marginal. 
 
A parede contínua gravítica é auto-estável e possui condições para conter os 
enrocamentos do prisma e da retenção marginal do lado acostável, bem como a reacção 
horizontal transmitida pelo tabuleiro da plataforma quando este fica sujeito às acções 
provenientes da acostagem dos navios de projecto. Simultaneamente, separa a área do 
anteporto do Porto de Leixões do plano de água do porto de recreio anulando a 
transferência de agitação de uma área para outra. 
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A plataforma acostável à cota +6 m (ZHL) recorre essencialmente à utilização de 
elementos pré-fabricados, tais como “canalete” e lajes, sendo constituída por um tabuleiro 
vigado, sustentado por três fiadas longitudinais de estacas com 0,8 m e 1,0 m de 
diâmetro, em betão armado, de camisa metálica perdida e encastradas no bed-rock. Foi 
dimensionada para todas as condições de serviço exigidas para este cais, 
nomeadamente as acções verticais e horizontais. 
 
A retenção marginal é construída em enrocamentos de pedra, com características e 
pesos tais de modo a possuir estabilidade e o comportamento adequado à acção dos 
fortes jactos de água que os hélices laterais de manobra dos navios causam. 
Simultaneamente, tem um efeito de amortecimento da agitação que se forma na área do 
anteporto do Porto de Leixões, para quase toda a gama dos níveis de maré que podem 
ocorrer. 
 
A adopção de aduelas de betão pré-fabricadas permite o fabrico em área de estaleiro e o 
posicionamento com recurso a gruas e batelão, meios bastante comuns aos empreiteiros 
de obras marítimas. 
 
Adoptaram-se também escudetes isolados, pré-fabricados, para posterior montagem das 
defensas, as quais, segundo o nosso ponto de vista devem ser constituídas por 
elementos singulares de elastómero associados a um painel metálico frontal. 
 
O passadiço de acesso de passageiros e a respectiva manga móvel de ligação 
passadiço-navio situar-se-ão sobre o cais de cruzeiros. A sua definição estrutural e 
arquitectónica é, no entanto, da responsabilidade da equipa de arquitectura, com quem a 
PROMAN (equipa projectista) interagiu no sentido de obter, designadamente, a definição 
das acções estruturais destas estruturas sobre o cais. 
 
 
 

3.3 Plataforma de Implantação do Edifício da Gare Marítima 

O conceito desta plataforma não foi definido nem abordado em estudos estruturais 
anteriores, surgindo apenas integrado no estudo da arquitectura associado à existência 
de uma cave no edifício e ao tipo de fundações que estarão previstas para esta 
edificação. 
 
Dado ainda não se dispor de uma definição concreta sobre determinados aspectos 
estruturais do edifício da gare, torna-se difícil estabelecer o limite da respectiva estrutura 
marginal, uma vez que o edifício ocupa a totalidade do espaço a criar, sendo 
desconhecidas as exigências de fundação e de contenções que o projectista de 
estruturas dessa edificação concebeu ou virá a conceber. 
 
Desta forma, a solução mais flexível no que diz respeito à criação dessa plataforma, na 
qual ficará implantado o futuro edifício da Gare de Passageiros, consistirá provavelmente 
na realização de um aterro com materiais de matriz arenosa, não restritivos à futura 
execução de estacas que tenham de atravessar o aterro ficando encastradas no bed rock 
rochoso subjacente.  
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Assim, a intervenção das obras marítimas limita-se à definição de um aterro desse tipo 
até à cota +6,00 m (ZHL) e de uma retenção marginal com função de protecção do aterro 
arenoso a executar. 
 
Futuramente, após a execução da estrutura de contenção e fundação marginal do edifício 
da Gare de Passageiros, a parte do aterro da plataforma que se projecta para fora desse 
limite, será retirado juntamente com a retenção marginal provisória, passando o porto de 
recreio náutico a ocupar toda a área que lhe está destinada. 
 
Assim, parte do aterro, passará a ficar completamente contido pela estrutura de 
contenção do edifício ao longo da frente marítima confinante com o plano de água do 
porto de recreio, competindo o seu dimensionamento aos projectistas do edifício da Gare 
Marítima. 
 
Nas FIG. III. 22 e FIG. III. 23 apresentam-se vistas em 3D do passadiço de acesso para 
passageiros e do edifício do Terminal de Cruzeiros, respectivamente. 
 
 
 

3.4 Porto de Recreio e Cais Flúvio-Marítimo 

A definição do arranjo náutico do Porto de Recreio de Leixões teve por base o arranjo 
existente, proposto pela equipa de Arquitectura, e também o boat mix estabelecido nos 
documentos de concurso. Da consideração rigorosa destes elementos e da aplicação das 
recomendações para dimensionamento de portos de recreio, resultou a seguinte 
distribuição de embarcações (conforme boat mix indicado nos Termos de Referência): 
 
 

Quadro III. 4 – Porto de Recreio – Distribuição de Embarcações. 

 
        

Boca (m) Calado (m) 
Classes Comprimentos 

(m) 
motor vela motor vela 

Fundos 
mínimos 
(mZHL) 

Unidades 

        

I � 6,00 2,1 2,4 1,0 1,3 -1,9 25 

II 6,01 a 8,00 2,5 3,0 1,3 1,5 -2,1 21 

II 8,01 a 10,00 3,0 3,4 1,5 1,8 -2,5 57 

IV 10,01 a 12,00 3,4 4,0 1,8 2,1 -2,8 33 

V 12,01 a 15,00 4,0 4,5 2,3 2,4 -3,1 24 

VI 15,01 a 18,00 4,4 5,0 2,7 2,8 -3,6 5 

VII 18,01 a 25,00 5,7 6,0 3,5 3,7 -4,5 5 

TOTAL 170 
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FIG. III. 22 – Terminal de Cruzeiros de Leixões – Vista 3D do Edifício do passadiço 
de acesso para passageiros no Cais de Cruzeiros. 
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FIG. III. 23 – Terminal de Cruzeiros de Leixões – Vista 3D do Edifício do Terminal e 
do Porto de Recreio, obtida a partir do navio de cruzeiros. 
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Haverá ainda lugar ao estacionamento em flutuação, incluindo fornecimento dos 
respectivos serviços de alimentação de água e energia eléctrica, das seguintes 
embarcações: 
 

� 1 embarcação de turismo (até 80 m), ou 2 embarcações turísticas de menor porte, em 
cais flúvio-marítimo com 82 m, a situar extremidade de intradorso do cais de 
cruzeiros; 

� 1 embarcação (até 25 m) em cais de recepção/honra com 30 m, a localizar próximo 
da extremidade do Molhe Sul; 

� 2 ou 3 embarcações em cais de serviço/combustíveis com 24 m. 

 

No intradorso do cais de cruzeiros, ao longo de um trecho inicial de 150 m, haverá 
equipamento flutuante para amarração de embarcações de classes até VII. O trecho 
seguinte, com circulação diferenciada, será ocupado pelo já referido cais para viagens 
flúvio-marítimas. 
 
O Porto de Recreio de Leixões disporá também, na sua futura plataforma de apoio, dos 
seguintes equipamentos/instalações: 
 

� Edifício com instalação de apoio aos navegantes; 

� 1 pórtico-elevador de barcos (travelift); 

� 1 grua de coluna; 

� Iluminação funcional exterior. 

 

Os pontões flutuantes do porto de recreio possuirão flutuadores em poliestireno 
expandido, revestidos a betão reforçado com estrutura em aço inox, e serão amarrados 
por guias a estacas metálicas tubulares de cabeça cónica ou, no caso dos pontões no 
intradorso do cais de cruzeiros, por vigas de parede.  
 
Estes possuirão uma capacidade de sobrecarga mínima de 250 kg/m2, bordo livre 0,5 m e 
condutas técnicas com fácil instalação e manutenção de serviços. 
 
Os equipamentos flutuantes dos cais mais expostos à agitação marítima, destinados às 
embarcações pesadas (cais para viagens flúvio-marítimas e cais de recepção) deverão 
possuir robustez e capacidades de carga acrescidas, devendo por isso ser do tipo 
quebra-mar flutuante. 
 
O acesso aos citados equipamentos flutuantes será assegurado por pontes de acesso 
em aço tubular, soldado, com guardas laterais em toda a sua extensão e com 
acabamento anti-corrosão. Os convés serão de madeira exótica, imputrescível, 
condizente com os passadiços e fornecido de ripas anti-derrapantes. 
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O porto de recreio proporcionará às embarcações que dele se sirvam serviços de 
electricidade, água e emergência, cuja instalação terá início no topo das pontes de 
acesso. Estes serviços serão concentrados em módulos multiusos (com tomadas 
eléctricas, torneiras de água, iluminação controlada por célula fotoeléctrica, protecção por 
disjuntores e um interruptor diferencial) e por armários de emergência junto às estacas 
dos passadiços (com extintores, bóia de salvação e retinida e kits de primeiros socorros). 
 
A área do porto de recreio disponibilizará recipientes para recolha segregada de resíduos 
recicláveis, tais como garrafas, latas, papel, plástico, material orgânico, etc., bem como 
recipientes devidamente identificados para recolhas de resíduos perigosos (tintas, 
solventes, restos de tinta raspada, produtos anti-vegetativos, baterias, óleos usados, 
sinais pirotécnicos). 
 
As instalações sanitárias incluirão lavatórios, sanitas e chuveiros, com água potável, e 
ainda máquina de lavar roupa. As águas residuais provenientes destas instalações serão 
descarregadas para o sistema de águas residuais urbanas. 
 
O controlo de acesso aos pontões flutuantes será por portões metálicos equipados com 
trinco eléctrico e mecanismo de fecho por braço hidráulico, com bloqueio e caixa de 
comando, controlados por um sistema de cartões magnéticos à prova de água. Quando 
accionado o leitor, o braço hidráulico accionará o portão com velocidade de abertura e 
tempo aberto reguláveis. Não sendo um sistema de mola, o conjunto deverá funcionar 
bem independentemente dos ventos locais. 
 
Os fundos existentes no local de implantação do porto de recreio não são condicionantes 
ao estacionamento em flutuação, à excepção da faixa adjacente ao talude interior do 
Molhe Sul. Nesta região será realizado o reperfilamento do talude e algum quebramento 
de rocha, de modo a garantir a área necessária à implantação da doca de recreio e 
fundos suficientes para as embarcações e pontões flutuantes. 
 
O cais flúvio-marítimo, a situar no intradorso do cais de cruzeiros, próximo da 
entrada/saída do porto de recreio, deverá receber embarcações turísticas como, por 
exemplo, o DouroQueen (barco hotel; comprimento: 78 m; largura: 11,4 m), o Douro Azul 
(350 passageiros; comprimento: 45 m; largura: 9 m) e o Milénio do Douro (250 
passageiros; comprimento: 46 m; largura: 9 m). 
 
O porto de recreio apresentará condições de acesso adequadas a deficientes motores na 
totalidade das suas instalações e lugares de estacionamento reservados. 
 
 
 

3.5 Plataforma de Apoio ao Porto de Recreio 

Será criada uma plataforma de apoio ao porto de recreio na extremidade do Molhe Sul, 
conforme indicado nas peças desenhadas (ver Anexo 1 – Des. 0764-1.30-102). Dado tratar-se 
de um aterro, e por questões de manutenção e impedimento de infiltrações indesejadas, 
esta área será pavimentada em betão com juntas. 
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Desta forma, a solução mais flexível no que diz respeito à criação dessa plataforma, 
consistirá na realização de um aterro com materiais de matriz arenosa, confinado por um 
conjunto de aduelas de betão pré-fabricadas cujas células são preenchidas com areia, 
solidarizadas por “pilares” e pela viga de superstrutura em betão armado. 
 
Na solução construtiva adoptada a base de fundação é constituída por prisma de 
enrocamento em cuja superfície, após regularização, são assentes as aduelas à 
cota -6,00 e -4,50 m (ZHL). A partir da cota +4,8 m (ZHL) o muro é composto por uma 
superstrutura de betão armado, totalmente executada in situ, com cota de coroamento a 
+6,0 m (ZHL), a qual inclui a infra-estruturas entubadas e caixas para passagem de 
tubagens. 
 
Prevê-se que seja necessário realizar uma limpeza ou dragagem de lodos antes da 
realização da “cama” de fundação, caso se venha a confirmar a sua existência numa 
espessura considerável. 
 
Do conjunto de estruturas de apoio à náutica de recreio que nela se situarão englobam-
se, nomeadamente, um edifício com instalação de apoio aos navegantes, um pórtico 
elevador de barcos (travelift) e uma grua de coluna. 
 
No perímetro desta plataforma de apoio será instalado um cais de honra/recepção com 
30 m, capaz de receber uma embarcação até 25m, e também um cais de serviço com 
24 m, dotado de posto de abastecimento de combustíveis. 
 
 
Na FIG. III. 24 são apresentadas fotografias do Molhe Sul do Porto de Leixões, com 
pormenor da zona da cabeça. 
 
 
 

3.6 Reperfilamento do Talude Interior do Molhe Sul 

O Estudo Prévio do IHRH refere que os arranjos previstos para o Molhe Sul do Porto de 
Leixões e a necessidade de aumentar a área do plano de água para a implantação da 
doca de recreio, no espaço compreendido entre a estrutura de acostagem do 
terminal de passageiros e o Molhe Sul, tornam necessário o reperfilamento do talude 
interior do molhe. 
 
O levantamento topo-hidrográfico recentemente realizado confirma a existência do 
espalhamento do manto de enrocamento interior do Molhe Sul, tornando necessário o 
referido reperfilamento, ao mesmo tempo que se conseguem fundos de serviço, da 
ordem de -4 m (ZHL), bastante folgados para qualquer tipo de embarcação de recreio.  
 
O declive proposto para o reperfilamento do manto de protecção interior do molhe Sul 
terá uma inclinação de 4(V):3(H). 
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FIG. III. 24 – Molhe Sul do Porto de Leixões (a). Pormenor da zona da cabeça (b). 
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Devido ao espalhamento dos materiais de enrocamento de protecção que actualmente 
revestem o talude, torna-se necessário efectuar a dragagem ou escavação de um volume 
de materiais compreendido entre o actual perfil e o perfil pretendido, como se mostra na 
FIG. III. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. III. 25 – Actual perfil / perfil pretendido do talude interior do molhe. 

 
Por imposição da arquitectura, embora sendo menos favorável para a reflexão da 
agitação no interior do plano de água do porto de recreio náutico, adoptou-se um 
revestimento do talude em pedra com a face aparelhada e juntas refechadas, assentes 
com argamassa, constituindo uma face lisa aderente ao talude previamente rectificado. 
Esta medida construtiva termina à cota 0,00 m (ZHL). 
 
 
 

3.7 Alargamento da Bacia de Rotação do Anteporto 

A geometria e dimensões da bacia de rotação do anteporto, com vista à recepção em 
máxima segurança dos navios de cruzeiros, designadamente do navio de projecto, que 
poderá atingir o comprimento de 300m, foi estudada anteriormente e encontra-se 
estabelecida nas Condições Técnicas do Caderno de Encargos. 
 
Essa geometria consiste numa bacia de rotação circular com diâmetro 600m, à cota 
-10m (ZHL), conforme ilustrado nas peças desenhadas (Anexo 1 – Des. 0764-1.10-002). Para 
além desta área de manobra, haverá também quebramento de rocha e dragagem para 
regularização dos fundos de assentamento da estrutura em aduelas pré-fabricadas do 
cais de cruzeiros e para obtenção de fundos no porto de recreio em algumas zonas nas 
imediações do Molhe Sul. 
 
No total, para atingir as cotas de serviço pretendidas, contabilizado a totalidade das 
citadas áreas, haverá que realizar quebramento de rocha e de dragagem de materiais 
arenosos num volume total da ordem de 311 100 m3. Este volume distribui-se pelo 
conjunto de áreas assinaladas no citado desenho e que são as áreas 2B, 3A, 3B, 4, 6, 
7A, 7C, 8A, 8B, 9, 10,11, 12 e 12A. 
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4. FASE DE CONSTRUÇÃO 

  
4.1 Descrição das Obras 
 
4.1.1 Desmonte de Rocha e Dragagens Gerais 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões (Jun/2004), incorpora um 
Plano de Acções que têm como objectivo principal aumentar a competitividade do porto de 
Leixões. Desse plano consta a Acção 1-Aumento da Capacidade de Navegabilidade do 
Porto, a qual tem como objectivo permitir a entrada de navios de maior calado, facilitar as 
manobras na bacia portuária e ampliar a capacidade de circulação no porto anterior, com 
vantagens múltiplas para o atravessamento do tráfego portuário. 
 

  

FIG. III. 26 – Planta actual das acessibilidades marítimas e terrestres ao Porto de Leixões. 
Fonte: APDL, SA (2008) 

 

Neste contexto, e com vista à recepção em máxima segurança dos navios de cruzeiros no 
novo Terminal de Cruzeiros, designadamente do navio de projecto, com comprimento de 
300m, foi estudada anteriormente a geometria da bacia de manobra, segundo as 
recomendações das normas espanholas ROM e da PIANC, a qual se encontra definida nas 
Condições Técnicas do Caderno de Encargos. 
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Para se atingir essa geometria, que consiste numa bacia de rotação circular com diâmetro 
600m, à cota -10m (ZHL), conforme ilustrada nas peças desenhadas, será necessário 
realizar desmonte de rocha e dragagem de areias/lodos. Para além desta área de manobra, 
haverá também que realizar desmonte de rocha e dragagem para regularização de fundos 
para assentamento das aduelas do cais e para obtenção de fundos no porto de recreio na 
proximidade do talude do Molhe Sul. 
 
As zonas abrangidas por desmonte e dragagem estão identificadas como 2B, 3A, 3B, 4, 6, 
7A, 7C, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12, 12A e 13 no plano de desmonte de rocha e dragagens gerais, 
que se encontra ilustrado no Des. 0764-1.10-002 do Anexo 1. Relativamente a estas zonas, 
deve notar-se que: 
 

� As zonas 2B, 3A, 3B e 4, a dragar a -10m (ZHL), referem-se à criação da bacia de 
manobra para os navios de cruzeiro; 

� As zonas 6, 7A e 7C, a dragar a -10m (ZHL), são relativas à bacia de acostagem dos 
navios; 

� As zonas 8A e 8B, a dragar a -12m (ZHL), referem-se ao alargamento do canal de 
acesso; 

� As zonas 9, 10, 11, 12 e 12A respeitam à criação da bacia com os fundos necessários às 
embarcações de recreio; 

� A zona 13 diz respeito ao reperfilamento do talude do Molhe Sul. 

 
Para atingir as cotas de serviço pretendidas, contabilizando a totalidade das citadas áreas, 
haverá que realizar um volume global de desmonte de rocha e de dragagem de materiais 
arenosos/lodosos da ordem de 311 100 m3.  
 
Com base nos perfis geológicos existentes estimou-se que este volume global se subdividirá 
em cerca de 235 500 m3 (75,7%) de desmonte de rocha e 75 600 m3 (24,3%) de dragagem 
de lodos/areias. A discriminação dos volumes parciais a dragar, por cada uma das áreas 
indicadas, encontra-se no Quadro III. 5. 
 
Estas dragagens não incidem sobre nenhuma área ambientalmente sensível classificada, 
inserindo-se unicamente num troço estuarino totalmente artificializado onde predomina a 
actividade portuária. Este facto reduz assim, à partida, a sensibilidade do local às alterações 
a introduzir. 
 
Assim, os materiais provenientes da dragagem terão como destino final a eliminação no 
mar, salvo determinação ambiental em contrário, nos locais de depósito adoptados em 
empreitadas similares anteriores. O destino a dar a estes materiais é da responsabilidade da 
APDL e será fixado, em última análise, pela Fiscalização. 
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Quadro III. 5 – Estimativa dos volumes de desmonte de rocha e 
de dragagem de areias / lodos. 

 
   

Zona Volume de rocha 
(m3) 

Volume de areias / 
lodos (m3) 

Volume total 
(m3) 

   

1 - - - 

2A - - - 

2B 27,000 6,700 33,700 

3A 1500 200 1,700 

3B 55,000 13,500 68,500 

4 34,800 8,000 42,800 

5 - - - 

6 4,400 10,200 14,600 

7A 80,000 12,400 92,400 

7B - - - 

7C 2,500 200 2,700 

8A 5,000 1,400 6,400 

8B 6,000 2,800 8,800 

9 1,800 400 2,200 

10 3,200 1,000 4,200 

11 3,500 1,500 5,000 

12 800 600 1,400 

12A - 12,000 12,000 

13 10,000 4,700 14,700 

TOTAL 235,500 75,600 311,100 

 
 
 
 

4.1.2 Aterros 

Os aterros a realizar correspondem unicamente aos volumes de materiais que serão 
depositados localmente para constituírem a plataforma onde será edificado o futuro edifício 
da Gare de Passageiros, no interior, entre o molhe existente e o novo cais de navios de 
cruzeiro, e a plataforma de apoio ao Porto de Recreio, localizada na extremidade, junto à 
cabeça do Molhe Sul. 
 
Assim, estes correspondem aos volumes de materiais granulares do tipo TOT, 
enrocamentos seleccionado de pequena dimensão e areias diversas, necessários para 
constituir os respectivos terraplenos, como definidos nas peças desenhadas de projecto, 
respectivamente às cotas +6,00 m (ZHL) e +4,80 m (ZHL).  
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Os materiais do tipo enrocamento, no caso da plataforma de apoio ao Porto de Recreio, 
deverão provir da operação de quebramento de rocha que irá ocorrer para criação da bacia 
de manobra e acostagem ou, alternativamente, de alguma frente de pedreira. Estima-se que 
seja necessário um total de 25 000 m3 deste tipo de material para a execução do aterro. 
 
Os materiais arenosos, designadamente para construção da plataforma onde será edificado 
o futuro edifício da Gare de Passageiros (num total de cerca de 90 000 m3), poderão provir 
de um areeiro em terra ou de dragagem de areias efectuadas por via marítima, em área a 
definir pela APDL. Em ambos os casos a proveniência dos materiais deverá ser o mais 
próxima possível da área de realização dos trabalhos. 
 
Relembre-se que os aterros realizados a cotas abaixo do nível das águas terão um 
comportamento de aterro hidráulico, sem possibilidade de controlo. Acima do nível das 
águas os aterros deverão ser realizados por camadas e controlados segundo os padrões 
habituais de qualidade e execução. 
 
Na realização do aterro correspondente à plataforma, na qual ficará implantado o futuro 
edifício da Gare de Passageiros, exige-se, como referido, a execução de um aterro com 
materiais de matriz arenosa, não restritivos à futura execução de estacas que tenham de 
atravessar o aterro para atingirem e encastrarem no bed rock rochoso subjacente.  
 
Todos os aterros que fiquem com uma ou mais “frentes” expostas à acção da agitação 
marítima terão de ser protegidos por uma retenção margina. 
 
 

4.1.3 Retenções Marginais e Protecção do Talude sob o Cais 

Uma vez que o cais do Terminal de Cruzeiros se localiza numa bacia abrigada, pelo que se 
não sofre os efeitos directos de agitação marítima do largo, o talude do cais terá de ser 
protegido unicamente contra a acção das correntes induzidas pelos hélices dos navios 
durante as operações de manobra. 
 
Para este efeito, adoptou-se uma solução baseada na utilização de enrocamentos, com 
camada principal e camada secundária com função de filtro, conforme pormenorizado nas 
peças desenhadas (ver Anexo 1 – Des. 0764-1.10-006 e Des. 0764-1.10-008). 
 
No dimensionamento em questão das camadas e dos tamanhos das pedras do 
enrocamento foram seguidas as recomendações das Guidelines for the Design of Armoured 
Slopes Under Open Piled Quay Wall, da PIANC (1997). 
 
No cálculo, que teve em linha de conta as velocidades críticas de erosão devidas aos jactos 
induzidos pelo hélice e propulsores do navio, com actuação separada destes dois 
elementos, verificou-se ser mais desfavorável a situação de maré mínima (BMAV). 
 
Admitiu-se que esse navio de cruzeiros, o de projecto, possuiria um porte de 87 500 tdw, 
300 m de comprimento e 8 m de calado carregado, em que o diâmetro do hélice principal, 
Dp, seria de 7,84 m e que o dos propulsores seria da ordem de 3 m. 
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Verifica-se que as velocidades de jacto junto ao fundo, Umáx, devidas ao hélice principal 
(3,55m/s) são ligeiramente superiores às originadas pelos propulsores (2,02m/s). Os 
cálculos consideraram assim a situação mais desfavorável, de velocidade do jacto 
turbulento igual a 3,55 m/s. 
 
 

Quadro III. 6 – Dimensionamento do talude do cais de cruzeiros contra a acção das 
hélices dos navios de acordo com as Guidelines for the Design of Armoured 

Slopes Under Open Piled Quay Wall, PIANC (1997). 

 
1) NAVIO DE PROJECTO
Navio porta-contentores ................................. 87,500 TDW
Comprimento de fora-a-fora, Lff ...................... 300.00 m

Calado carregado do navio, df ......................... 8.00 m
Cota do fundo ao longo do cais ....................... -10.00 mZHL
Distância do fundo ao menor nível autorizado ... 0.75 m
Dist. da quilha à extrem. inferior do hélice ........ 0.50 m

2) CONDIÇÕES AMBIENTAIS (NÍVEIS DE MARÉ)
Nível da baixa-mar (BMAV).............................. 0.25 mZHL
Pé de piloto ................................................... 1.50 m
Dist. do fundo à extrem. inferior do hélice ........ 2.75 m
Distância do eixo do hélice ao fundo, Hp ......... 6.67 m

3) ACÇÃO DO HÉLICE PRINCIPAL
Potência motriz máxima, Pp .......................... 58,333 kW

Diâmetro do hélice, Dp ................................... 7.84 m

10% da potência instalada, 0,1 Dp .................. 5,833 kW

Velocidade axial inicial máxima, U0 6.75 m/s

Diâmetro do jacto, D0 (hélice não-carenada) ..... 5.57 m

Hp/D0 ........................................................... 1.20 adim

Umax/U0 ........................................................ 0.53 adim

Umax ............................................................. 3.55 m/s

4) PROTECÇÃO DO FUNDO (JACTO PRINCIPAL)
Camada de revestimento do fundo:
       D50 ........................................................ 0.57 m

       W50 ....................................................... 263.6 kgf

       de 0,75 W50 ............................................. 197.7 kgf

       a 1,25 W50 ............................................... 329.6 kgf
       Espessura (2 pedras)  ............................. 1.09 m
Sub-camada de revestimento do fundo:
       D50' ....................................................... 0.25 m

       W50' = W50/12 ........................................ 22.0 kgf

       de 0,25 W50' ............................................ 16.5 kgf

       a 1,25 W50' .............................................. 27.5 kgf
       Espessura (5 pedras) ............................. 1.19 m
Espessura total da protecção do talude: .......... 2.29 m

5) EFEITOS SOBRE O TALUDE (JACTO PRINCIPAL)
Umax com ângulo de 30º.................................. 3.55 m/s
Zona de velocidade máxima
       de 4 HP ................................................. 26.68 m

       a 10 HP ................................................. 66.70 m

6) ACÇÃO DO PROPULSOR LATERAL
Diâmetro do hélice, Dp ................................... 2.96 m

Diâmetro do jacto, D0 (hélice carenada) ........... 2.96 m
Espaço livre recomendado até ao fundo ........... 0.75 m
Pé-de-piloto .................................................. 1.50 m
Distância do eixo do hélice à quilha, 1,5 D0 ..... 4.44 m

Distância do eixo do hélice ao fundo, Hp ......... 6.69 m

Velocidade axial inicial máxima, U0 6.62 m/s

Hp/D0 ........................................................... 2.26 adim

Umax/U0 ........................................................ 0.30 adim

Umax ............................................................. 2.02 m/s
Zona de velocidade máxima
       de 4 HP ................................................. 26.75 m

       a 10 HP ................................................. 66.88 m

7) PROTECÇÃO DO TALUDE (JACTO MAIS DESFAVORÁVEL)
Velocidade de verificação, máximo de Umax ..... 3.55 m/s

       D50 ........................................................ 0.86 m

       W50 ....................................................... 889.8 kgf
Camada de revestimento do talude:
       de 0,25 W50 ............................................. 667.4 kgf

       a 1,25 W50 ............................................... 1112.3 kgf
       Espessura (2 pedras)  ............................. 1.64 m
Sub-camada de revestimento do talude:
       D50' ....................................................... 0.38 m

       W50' = W50/12 ........................................ 74.2 kgf

       de 0,75 W50' ............................................ 55.6 kgf

       a 1,25 W50' .............................................. 92.7 kgf
       Espessura (4 pedras) ............................ 1.07 m
Espessura total da protecção do talude: .......... 2.71 m  

 
 
 
A solução de protecção que se preconiza, contra a acção dos hélices dos navios, é então a 
seguinte: 
 

� Taludes: camada principal em enrocamentos de 700-1 000 kgf, com 1,5m de espessura, 
camada secundária em enrocamentos de 50-100 kgf, com espessura 0,7m; 

� Fundo: devido à sua natureza rochosa, não necessitam protecção específica. 
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4.1.4 Cais para Navios de Cruzeiros 

Apresenta-se, seguidamente, de forma sumária, o processo construtivo que se prevê que 
venha a ser adoptado em obra e que foi considerado no estudo da presente solução para a 
execução do cais: 
 

� Quebramentos de rocha, dragagens gerais até se atingirem as cotas de leito de fundação 
previstas nas peças desenhadas e preparação da faixa de fundação correspondente ao 
cais; 

� Em simultâneo, fabrico e armazenamento das aduelas, canaletes e lajes pré-fabricadas; 

� Execução de estacas consistindo na furação das formações rochosas do “bed-rock”, 
posicionamento, contraventamento, montagem de armaduras e betonagem do fuste até 
às cotas de projecto; 

� Transporte das aduelas, montagem e enchimento das células constituindo uma frente de 
trabalho que progride desde o enraizamento do cais; 

� Execução dos pequenos prismas de TOT atrás e na frente das aduelas; 

� Execução dos enrocamentos de protecção sobre os prismas de TOT; 

� Transporte dos canaletes/vigas pré-fabricadas dos alinhamentos longitudinais, 
montagem betonagem de solidarização às estacas; 

� Montagem das pré-lajes e betonagens “in-situ” completando toda a superstrutura do cais; 

� Instalação e montagem do apetrechamento de cais e das infra-estruturas de apoio; 

� Execução das redes de serviços e dos pavimentos. 

 
 

4.1.5 Porto de Recreio e Cais Flúvio-Marítimo 

Nos desenhos de projecto (ver Anexo 1 – Des. 0764-1.30-301) estão definidas as obras de infra-
estrutura a realizar para apoio e fixação dos equipamentos náuticos, nomeadamente os 
pontões flutuantes, o cais de passageiros das embarcações flúvio-turísticas, o cais de 
serviço e o cais de recepção. 
 
Estas obras correspondem essencialmente à execução de maciços para apoio dos 
passadiços de acesso aos vários pontões flutuantes, localizados no coroamento das 
protecções marginais ou das estruturas de cais e, no plano de água, à montagem de 
estacas metálicas de diâmetro normalizado para o efeito, as quais funcionando em consola 
terão a função de guias e de fixações das infra-estruturas flutuantes a instalar. Previamente 
ao posicionamento das estacas será executada a furação nas formações rochosas do 
“bed-rock” com diâmetro ligeiramente maior que o das estacas, procedendo-se depois à 
selagem com betão submerso. 
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4.1.6 Posto de Abastecimento de Combustíveis 

O projecto contempla a instalação de um posto de abastecimento de combustíveis no 
porto de recreio, cuja área de reabastecimento dos reservatórios de armazenamento 
ficará localizada na área de apoio náutico, conforme indicado nas peças desenhadas 
(ver Anexo 1 – Des. 0764-1.30-102), e equipamento de abastecimento das embarcações no cais 
de serviço. 
 
As condições de segurança a que obedecerão a construção e a exploração do posto de 
abastecimento de gasolinas e de gasóleo às embarcações de recreio deverão estar em 
conformidade com as prescrições do Regulamento de Construção e Exploração de Postos 
de Abastecimento de Combustíveis, aprovado pela Portaria n.º 131/2002, de 9 de Fevereiro, 
com as adaptações requeridas pela sua especificidade, conforme previsto no ponto 2 do 
artigo 1º do supracitado regulamento. 
 
A implantação desta infra-estrutura nesta fase de projecto foi objecto de um estudo que teve 
em linha de contas o número médio de potenciais utilizadores distribuídos pelas várias 
classes de embarcações e que conduziu à solução preconizada face a uma previsível 
vantagem do ponto de vista técnico, económico e ambiental. 
 
A construção do posto de abastecimento de combustível e das respectivas instalações de 
armazenagem só poderão ter início após a concessão de licença emitida pela 
Direcção-Geral de Energia (DGE). Por outro lado, após a construção, as instalações 
deverão ser aprovadas pela DGE antes do posto entrar em funcionamento. O enchimento 
dos reservatórios de combustível só poderá ser efectuado após a aprovação de instalação, 
mesmo nos casos de ensaio ou aferição do equipamento. 
 
Os procedimentos para efeitos de licenciamento do posto de abastecimento de combustíveis 
serão de acordo com o Decreto-lei nº. 267/2002, de 26 de Novembro. 
 
A entidade promotora apresentará o pedido de licenciamento à entidade competente para 
efeitos de instrução do processo que poderá incluir a consulta a outras entidades nos termos 
do artigo 9º do Decreto-lei nº. 267/2002. 
 
O projecto de instalação de armazenagem de combustíveis no posto de abastecimento, 
constituído pela memória descritiva e peças desenhadas, deverá ser apresentado nos 
termos do artigo 5º e do artigo 6º da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro. 
 
Em termos de construção, o posto de abastecimento de combustíveis líquidos deverá tomar 
em consideração as condições gerais de implantação definidas no artigo 4º do Decreto-Lei 
n.º 267/2002. 
 
No presente projecto foram considerados dois reservatórios, um para gasóleo, com 2 500 
litros de capacidade, e outro para gasolina auto, de 15 000 litros de capacidade, dividido em 
duas células de capacidades correspondentes a 50% da capacidade total. Os reservatórios 
de combustíveis líquidos serão de parede dupla com sensor de monitorização no espaço 
anelar entre as duas paredes, construídos de acordo com códigos de construção aceites 
pela DGE, em aço de construção S235JR, segundo a EN-100025 ou equivalente. 
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A superfície exterior deverá ser protegida contra a corrosão através de um revestimento 
dieléctrico à base de resina epoxídica e derivados de alcatrão da hulha ou de resina de 
poliéster isoftálica. 
 
Os reservatórios enterrados deverão ser solidamente instalados de maneira que não 
possam deslocar-se por efeito de impulsão de águas subterrâneas ou sob o efeito de 
vibrações ou trepidações. 
 
Os reservatórios deverão ser ligados ao solo por meio de um eléctrodo com uma resistência 
de contacto inferior a 10 ohm. 
 
As tubagens de combustível deverão ser em aço e estar instaladas ao abrigo de choques, 
devidamente apoiadas em suportes, e dar todas as garantias de resistência às acções 
mecânicas e químicas. Poderão ser utilizadas tubagens em material plástico devidamente 
aceites pela DGE. 
 
Todos os reservatórios para gasolinas e gasóleo terão respiradores fixos, com secção igual 
ou superior a um quarto da secção de tubagem de enchimento. No caso dos respiradores 
dos reservatórios de gasolina possuir válvulas de vácuo/pressão que garanta a sua abertura 
a uma sobrepressão máxima de 35 mbar, dentro do reservatório. 
 
O posto de abastecimento deve ser dotado de um sistema de recuperação de vapores 
provenientes do enchimento do reservatório de armazenamento das gasolinas auto. 
 
 
 

4.1.7 Pavimentos 

A tipologia do tipo de pavimento a aplicar, bem como a sua estrutura respectiva, 
nomeadamente a camada de desgaste, tiveram em consideração as cargas rolantes 
actuantes, máximas expectáveis, e a semelhança com outros pavimentos portuários. 
 
Toda a concepção da estrutura dos pavimentos se baseou no pressuposto de que as áreas 
envolventes a estes seriam dotadas de um sistema eficaz de drenagem de águas pluviais, o 
qual foi estudado e desenvolvido em projecto próprio e compatibilizado com o projecto dos 
pavimentos. 
 
Segundo os dados de projecto, as principais acções transmitidas aos pavimentos são do 
tipo rolante, produzidas por veículos de transporte pesado, como camiões, gruas sobre 
pneus e o travelift. Para além destes veículos, prevê-se a circulação de outros veículos 
ligeiros de passageiros e de empilhadores, destinados a manutenção e elevação de 
equipamentos ou apoio náutico. 
 
Para o estudo e dimensionamento dos pavimentos adoptaram-se os métodos propostos nos 
manuais de dimensionamento de pavimentos portuários da British Ports Federation e de 
Puertos deI Estado. Utilizaram-se ainda as recomendações patentes em outros documentos 
normativos internacionais da especialidade. 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 
Julho.2008 Volume 2_Relatório Síntese  

Cap.III_pág.61 

 
Os pavimentos a construir encontram-se definidos em termos de secção tipo e 
pormenorização nas peças desenhadas do projecto, sendo que o principal tem a seguinte 
estrutura: 
 
 

Pavimento rígido em laje não armada de betão 
 

� Camada estrutural e de desgaste constituída por uma laje em betão B4,5F com 
espessura mínima após vibração de 0,25m, esquartelada em painéis com dimensões 
máximas de 4,00m x 4,00m. 

� Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,25m de 
espessura após compactação e regularização. 

 
A estrutura do pavimento acima descrita deverá assentar sempre sobre o terreno de 
fundação, constituído por solos seleccionados devidamente compactados (CBR > 15%) com 
espessura mínima de 0,25 m.  
 
 
 

4.2 Áreas de Estaleiro  

Está prevista a criação de uma área de estaleiro de apoio à construção na zona Poente do 
Molhe Sul (FIG. III. 27), cuja área deverá rondar os 2 700 m2, não comprometendo a 
construção do enraizamento do novo cais, nem a passagem para o extremo do Molhe Sul 
(Farol). No decurso da obra, poderá ainda ser necessário recorrer temporariamente, para 
armazenagem de aduelas do cais, a uma parcela de terrapleno do edifício do futuro terminal 
de passageiros. 
 
Esta localização do estaleiro, dentro da área portuária, não implicará a criação de acessos 
adicionais, a execução de movimentos de terra ou a impermeabilização de qualquer área, 
sendo a zona de implantação facilmente recuperável e enquadrada pela integração 
paisagística prevista. 
 
A APDL tem definidas regras rígidas de funcionamento do estaleiro, no sentido de evitar a 
acumulação e dispersão de resíduos, bem como a contaminação com óleos ou lubrificantes. 
 
Nesse sentido, será introduzido clausulado apropriado nos Cadernos de Encargos das obras 
e será efectuada fiscalização directa no decurso das mesmas. 
 
Será exigido ao empreiteiro um Plano de Estaleiro, previamente ao início da obra, que 
contemple o cumprimento de normas de boas práticas do seu funcionamento, tendo em 
atenção designadamente a recolha e tratamento das águas pluviais ou de lavagem, a 
redução das emissões de poeiras e a gestão de resíduos produzidos. 
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Implantação do estaleiro da obra (área de 2700m2,  

cobrindo cerca de 120x22.5m)

Implantação do estaleiro da obra (área de 2700m2,  

cobrindo cerca de 120x22.5m)

 
 

FIG. III. 27 – Localização do Estaleiro de Obra. 

 
 
Alguma operação de manutenção que seja necessário efectuar nos equipamentos e viaturas 
afectos à construção, recorrerá a estação de serviço existente nas imediações ou a outro 
espaço de características adequadas, evitando-se assim a sua execução no local do 
projecto. Quando for necessário realizar intervenções na obra, estas decorrerão em área 
previamente definida e preparada para o efeito. 
 
 
 
 

4.3 Transporte e Armazenamento de Materiais e Equipamentos 

Em termos de acessos terrestres, o Porto de Leixões, localizado a 5 km do Aeroporto 
Internacional Francisco Sá Carneiro, situa-se numa zona de grande densidade populacional 
e industrial. No domínio rodoviário o Porto de Leixões está conectado com os itinerários 
principais IP1 e IP4 e com os itinerários complementares IC1, IC23 e IC24. A VILPL — Via 
Interna de Ligação ao Porto de Leixões, é uma via rápida e exclusiva que liga o Porto de 
Leixões à VRI — Via Rápida Interior, que conecta o IP4 e o IC24 e a partir destes à rede 
nacional de estradas. 
 
A construção deste tipo de projecto implica o transporte de materiais e equipamentos, o que 
envolve a circulação de veículos pesados. Esta movimentação dá origem a perturbações 
devido aos ruídos provocados pela maquinaria e à libertação de poeiras e outros materiais, 
o que causa incómodo às populações. Contudo, no projecto em estudo os percursos 
definidos para estes transportes não atravessarão vias municipais, ou seja, apenas vias de 
grande circulação. 
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Inaugurada no início do presente ano, a Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões (VILP) é 
uma ligação rodoviária que faz o acesso rápido e exclusivo das viaturas 
pesadas e respectivas cargas ao Porto de Leixões. Tem acesso directo à auto-estrada, com 
entrada pela VRI (Via Regional Interior), localizada sensivelmente a 2 km do IC24 / A41 e a 
2 km da A4. 
 
Os transportes rodoviários de mercadorias podem assim aceder directamente e com mais 
fluidez ao Porto de Leixões, não tendo mais que passar pelo interior da cidade de 
Matosinhos, diminuindo em larga escala não só o tráfego como os índices de poluição do 
ambiente que lhe são associados. Assim, tal como representado na FIG. III. 28, os percursos 
a utilizar são os seguintes  
 

� Entrada para obra: 

 
VRI (Via Regional Interior) � VILPL (Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões) � Portaria 
Principal do Porto de Leixões (PPPL), situada na VILPL � Via de Cintura Portuária (VCP) � 
Molhe Sul. 
 

� Saída da obra: 

 
Molhe Sul � VCP � PPPL � VILPL � VRI. 

 
 

 
 
 

FIG. III. 28 – Percursos utilizados para acesso à obra. 
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Nos locais de circulação de pesados, em zonas onde decorram trabalhos, prevê-se 
sinalização de forma a evitar acidentes, avarias ou prejuízos. Os sinais e avisos deverão ser 
reflectorizados e adequadamente iluminados de noite, permitindo a sua rápida e clara 
identificação. Serão colocados sinais rodoviários e balizagens nas vias públicas que venham 
a ser utilizadas, para conveniente acesso em segurança do trânsito. 
 
A sinalização temporária que garante a segurança da circulação terrestre terá de obedecer 
às especificações do Regulamento do Código da Estrada em vigor, e ao Regulamento de 
Sinalização de Carácter Temporário de Obras e Obstáculos na Via Pública, aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 233/88, de 12 de Setembro. 
 
 
 

4.4 Rede de Abastecimento de Água 

O projecto da rede de abastecimento de água destinada a utilização colectiva, contempla 
fundamentalmente o ramal de ligação à rede pública e ramais secundários destinados ao 
serviço de abastecimento de água potável às embarcações turísticas para passeios 
flúvio-marítimos, com estacionamento em cais flutuante no canal de entrada do porto de 
recreio, bem como os destinados às tomadas de água dos navios de cruzeiros a integrar na 
estrutura do cais acostável. 
 
São igualmente abrangidos, o ramal de ligação à rede pública e os ramais de água potável 
destinados aos módulos mistos integrados nas infra-estruturas náuticas do Porto de Recreio 
de Leixões, bem como as bocas de lavagem a implantar ao longo do Molhe Sul e do cais de 
serviço contíguo à plataforma de apoio. 
 
Na implantação das condutas da rede de abastecimento de água ao longo dos arruamentos 
foi tomada em linha de conta a sua articulação com as restantes infra-estruturas e sempre 
que possível o seu assentamento será efectuado fora das faixas de rodagem e nunca a uma 
distância inferior a 0,80 m dos limites dos edifícios. 
 
A implantação das condutas é feita num plano superior ao dos colectores de águas residuais 
e a uma distância não inferior a 1 m, de forma a garantir protecção eficaz contra possível 
contaminação. 
 
Os ramais de ligação das tomadas de água, dos módulos multi-usos integrados nas 
infra-estruturas náuticas e das bocas de lavagem foram estabelecidos de acordo com os 
caudais de cálculo dos respectivos sistemas ou circuitos. 
 
A inserção dos ramais de ligação nas condutas da rede pública de distribuição é feita por 
meio de acessórios adequados, prevendo-se uma válvula de seccionamento para 
suspensão do serviço de abastecimento. 
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4.5 Redes de Drenagem de Águas Residuais 

O projecto contempla a rede de drenagem de águas de lavagem e pluviais da zona de 
implantação dos reservatórios de combustível da estação de serviço, da estação elevatória 
de águas residuais domésticas e respectiva conduta elevatória até à câmara com queda 
guiada para dissipação de energia de ligação à rede de drenagem de águas residuais 
domésticas, de escoamento gravítico, destinadas a utilização colectiva. 
 
O projecto de drenagem de águas residuais domésticas observará um desenvolvimento da 
rede de colectores, de forma a cobrir toda a área a servir e procurando que o escoamento 
dos efluentes se faça por via gravítica até estação elevatória criteriosamente implantada. 
Posteriormente estes serão lançados pela conduta sob pressão no sistema exterior de 
drenagem até ao colector público devido à diferença de cotas de nível existente. 
 
Na concepção do sistema de drenagem de águas de lavagem e pluviais da zona de 
implantação dos reservatórios de combustíveis líquidos foi analisada a área em que o 
escoamento se pode fazer superficialmente, com o objectivo de reduzir por razões 
económicas, a extensão da rede, e a localização do pré-tratamento, através de uma 
câmara separadora de hidrocarbonetos. 
 
Teve-se em linha de conta a integração com o sistema de “pump-out” no que respeita à 
recolha de efluentes contendo óleos provenientes dos barcos de recreio. 
 
 
 

4.6 Energia, Telecomunicações e Segurança 

Está prevista a instalação de infra-estruturas exteriores de instalações eléctricas, de 
telecomunicações e de segurança (CCTV) para o porto de recreio e área de apoio náutico 
do Terminal de Cruzeiros. 
 
Assim, as componentes a considerar no sector das infra-estruturas exteriores são as 
seguintes: 
 

� Rede de distribuição de energia em Baixa Tensão; 

� Infra-estruturas de Telecomunicações; 

� Instalações de segurança junto aos pontos de acesso às plataformas dos pontões 
flutuantes do porto de recreio e área de apoio náutico. 
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4.7 Meios Materiais e Mão-de-Obra 

Prevê-se essencialmente a utilização de equipamentos pesados usuais em obras marítimas 
e portuárias de natureza similar, nomeadamente para o fabrico de estruturas acostáveis em 
betão, equipamentos para quebramento e remoção de rocha e dragas para dragagem de 
materiais incoerentes. 
 
Com base em documentos de projectos similares foram identificados (apenas 
qualitativamente) os seguintes equipamentos para a realização das obras marítimas e das 
demolições previstas, a utilizar na empreitada: 
 

� Gruas rotativas; 

� Escavadoras hidráulicas; 

� Batelões; 

� Bombas hidráulicas; 

� Compressores; 

� Martelos demolidores; 

� Martelos perfuradores; 

� Explosivos; 

� Detonadores. 

 

Tendo em conta que a dragagem será responsável por alguns dos impactes mais 
significativos a nível ambiental, e que os equipamentos a utilizar podem ter um papel 
importante na sua minimização, considera-se pertinente realizar uma breve discussão das 
vantagens e desvantagens associadas às diferentes técnicas existentes, com vista a 
fornecer elementos adequados de apoio à decisão. 
 
Os materiais a dragar serão, na sua maioria, rocha dura, podendo estar coberta por material 
mais recente de origem aluvionar (lodos ou areias). Os métodos a usar nas operações de 
dragagem serão os propostos pelo empreiteiro num plano de execução de dragagens que 
indique o equipamento específico que pretende utilizar, tendo em conta as suas 
características, o material a dragar e incluindo transporte dos produtos a vazadouro ou 
destino final. 
 
Resumem-se a seguir as diferenças mais significativas entre os vários métodos de 
dragagem, tendo em consideração critérios os aspectos ambientais e operacionais. 
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Quadro III. 7 – Comparação dos diversos métodos de dragagem, de acordo com os tipos de draga e 
impactes no meio local. Fonte: Nemus (2004). 

 
 
Quanto aos métodos de transporte possíveis, estes podem ser: 
 

� Hidráulico, em que são utilizadas condutas utilizadas conjuntamente com sistemas de 
sucção ou com engenhos pneumáticos, ou 

� Mecânico, pela própria draga (por exemplo, no caso da draga de sucção em marcha) ou 
por batelões (de tipo tradicional, rebocados ou autopropulsionados). 

 

Os métodos de deposição possíveis são: 
 

� Hidráulica, com recurso a condutas utilizadas no transporte horizontal do material, ou 

� Mecânica, por abertura do fundo (utilizada nas dragas de sucção em marcha e também 
nos batelões) ou por descarga do balde (idem). 

 
Os métodos utilizados no transporte e deposição do material dragado dependem, em parte, 
do tipo de dragas utilizadas. Os factores determinantes na selecção pelo Empreiteiro dos 
métodos serão assim a distância entre a extracção e o local de deposição e os custos de 
mobilização do equipamento. 
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Quadro III. 8 – Métodos de dragagem por tipo de sedimentos e área a dragar. 
Fonte: Impacte (2009). 

 
Para a remoção de material incoerente, a dragagem por sucção afigura-se, de entre todas, 
como a mais vantajosa, na medida em que a dragagem será feita por meios hidráulicos, 
com elevados níveis de rendimento. Este método tem sido o mais utilizado em situações 
similares e, sobretudo, quando é reduzida a distância entre a origem e o destino dos 
dragados. 
 
Dado que se pretende o quebramento de rocha dura, a draga de sucção só poderá ser 
utilizada para remover o material aluvionar que se encontra acima dos afloramentos 
rochosos. Após a utilização de explosivos a dragagem terá de ser realizada, em princípio, 
com o recurso a urna draga de garras com porão, equipada com grua e grab, ou 
pontão-grua equipado com grab, e batelões associados. Este tipo de equipamento é 
constituído por gruas rotativas ou escavadoras, embarcadas em batelões providos de porão, 
com capacidade de repulsão dos materiais directamente no local de deposição através da 
abertura do fundo. 
 
No que respeita à ressuspensão da matéria sólida do fundo, esta opção apresenta-se corno 
a mais favorável, minimizando a ressuspensão de eventuais poluentes no fundo e o 
consequente risco de contaminação. No entanto, neste tipo de dragas 
verifica-se urna perda considerável de sedimentos ao longo da coluna de água, ocorrendo 
uma pluma de turbidez vertical. Ao nível da qualidade do ambiente, outra consequência 
inevitável é a emissão de poluentes atmosféricos provocada pelo funcionamento das gruas 
e batelões. 
 
O quebramento, tendo em conta a profundidade a que ocorrerá, será feito inevitavelmente 
com recurso a explosivos (do tipo gelatinoso; ex.: gelamonite). Os furos serão realizados 
com recurso a torres de perfuração, nas quais serão montadas máquinas de perfuração 
alimentadas com ar comprimido fornecido por compressores diesel. As torres estarão 
instaladas em plataformas flutuantes com pernas hidráulicas, sempre que não for possível 
realizar a perfuração a partir de terra. 
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A especificação dos materiais a utilizar nesta operação será da responsabilidade do 
empreiteiro que terá a cargo as operações de perfuração, carga e rebentamento, bem corno 
da remoção e dragagem. 
 
Não é possível na presente fase definir o número preciso de trabalhadores adstritos à 
globalidade da empreitada. O número de efectivos necessários será determinado pelo 
empreiteiro e variará de acordo com a evolução da obra e do equipamento mobilizado, 
estimando-se contudo que o número máximo em simultâneo na obra não ultrapassará os 
60 trabalhadores. 
 
Parte desses efectivos deverá ser recrutada na região, enquanto que o pessoal mais 
qualificado pertencerá, provavelmente, ao quadro permanente da empresa adjudicatária. 
 
 

4.8 Plano de Trabalhos 

Tendo em atenção os vários condicionalismos relacionados com o local onde irá 
decorrer a empreitada, nomeadamente as restrições de carácter ambiental relacionadas 
com as dragagens e a normal operação e exploração do Cais Multiusos, apresenta-se no 
Quadro III. 9 o Plano de Trabalhos previsto. 
 
O presente Cronograma do faseamento da obra estima um período de 12 meses para 
dragagens. Tratando-se de um cronograma meramente indicativo, cuja estrutura só será 
conhecida na fase de Concurso, não é possível indicar, na presente fase de estudos 
ambientais, o mês preciso de início desses trabalhos. Admite-se, no entanto, que o referido 
período de dragagens possa vir a ser sujeito a uma interrupção, em virtude de ser 
recomendado como medida minimizadora de impacte ambiental evitar-se a realização 
destas operações nos meses de Maio a Setembro. 
 
Na elaboração deste plano considerou-se, também, que os trabalhos de transporte e 
colocação das aduelas pré-fabricadas e à execução das estacas no alinhamento 
correspondente ao novo cais para navios de cruzeiro e na área se apoio náutico, só 
arrancarão quando os trabalhos de dragagem e de desmonte de rocha, estiverem 
concluídos, pelo menos em cada uma das frentes de trabalho, podendo o empreiteiro 
aproveitar o período de execução desses trabalhos para proceder a pré-fabricação de 
elementos estruturais.  
 
Admite-se, contudo, que o plano de trabalhos apresentado possa ser optimizado de forma a 
contemplar alguma sobreposição no tempo de trabalhos de construção das obras marítimas 
das novas estruturas com trabalhos de dragagem que não interfiram com aquelas e com a 
exploração portuária. Por outro lado, admite-se também que, melhorando rendimentos e/ou 
trabalhando por turnos, em actividades situadas no caminho critico, seja possível encurtar 
os períodos em que se possa admitir que a exploração portuária possa ficar condicionada, 
em algum dos sectores de acostagem que eventualmente possa ser afectados pelos 
trabalhos. 
 
Os concorrentes deverão ter em atenção que os períodos indicados são considerados como 
os máximos aceitáveis e que é do interesse do Dono da Obra que estes possam ser 
encurtados mais possível.  
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• Consignação

• Mobilização do empreiteiro

• Quebramento de rocha e dragagens gerais

• Préfabricação e armazenamento das aduelas, canaletes e pré-lajes

• Execução de estacas em betão armado com camisa metálica

• Execução de prismas de fundação em enrocamentos 

• Execução de paredes em aduelas

• Aterros e protecções marginais

• Montagem de canaletes, pré-lajes e betonagens de solidarização

• Execução de maciços das superstruturas das paredes de aduelas

• Fornecimento e montagem dos equipamentos flutuantes náuticos

• Apetrechamento do cais e montagem dos equipamentos

• Instalações das redes de serviços  

• Pavimentos e acabamentos

12 13 14 15 2016 17 18 191 72 3 4 5 6 118 9 10

MESES
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS
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5. FASE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

5.1 Terminal de Cruzeiros 

No âmbito do novo Terminal de Cruzeiros, o Porto de Leixões irá prestar aos navios 
todos os serviços que os mesmos possam necessitar em porto, desde o serviço de 
pilotagem, obrigatório de acordo com o regulamento de funcionamento da APDL, 
abastecimento de água, recolha de resíduos e águas negras, abastecimento de 
electricidade (baixa, média e alta tensão), disponibilização de passadiços, 
disponibilização de grua, abastecimento de combustível, abastecimento de bens e 
serviços de reboque e amarração. 
 
Prevê-se que os serviços de apoio ao navio de cruzeiro no Porto de Leixões possam ser 
realizados por terra e por mar.  
 
Sempre que possível deverá optar-se pela realização do abastecimento ao navio por mar, 
libertando-se o espaço do cais para os serviços que não possam ser prestados por via 
marítima. O abastecimento de combustível ao navio poderá ser realizado por mar 
(preferencialmente) ou por um camião de abastecimento a circular sobre o cais. Os 
resíduos líquidos deverão também ser recolhidos por via marítima, embora também seja 
também possível a sua recolha por terra. As mercadorias e os resíduos sólidos deverão 
ser carregados por terra, recorrendo por exemplo a tapetes rolantes que estabelecem a 
ligação aos portalós do navio (localizados num nível inferior ao de saída dos passageiros) 
destinados a movimentação deste tipo de cargas.  
 
Na galeria técnica instalada na viga longitudinal frontal do cais, de secção rectangular e a 
construir no lado do mar (frente acostável), serão instaladas as redes de abastecimento 
de água ao navio e de electricidade. O fornecimento de energia eléctrica justifica-se como 
forma de evitar que os motores do navio cruzeiro permaneçam em funcionamento 
durante o período em este permanece acostado, contribuindo para uma melhoria da 
qualidade do ar na zona. 
 
Ainda em termos ambientais, e a fim de reduzir descargas no mar de resíduos gerados 
em navios, e em conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 165/2003, de 24 de 
Julho, a APDL dispões de um plano de recepção e gestão de resíduos. Para esse efeito o 
Porto de Leixões dispõe de meios portuários de recepção de resíduos para fazer face às 
necessidades dos navios que escalam e operem neste porto, encaminhando-os, 
posteriormente, para empresas autorizadas para a sua gestão. 
 
O plano de recepção de resíduos prevê a comunicação obrigatória e atempada do tipo e 
da quantidade de resíduos a entregar, sendo indispensável a colaboração interessada de 
todos os intervenientes na actividade portuária.  
 
Assim, todos os agentes dos navios com destino ao Porto de Leixões deverão fornecer 
informações sobre os resíduos transportados à APDL, através do preenchimento do 
formulário “Declaração de Resíduos”. 
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Na declaração de resíduos devem constar a quantidade de resíduos a entregar, a 
capacidade de carga máxima de armazenamento do navio, a quantidade que permanece 
no navio, e finalmente a quantidade estimada de resíduos a produzir até ao próximo 
porto. 
 
Os resíduos sólidos são colocados nos contentores disponibilizados para o efeito no cais 
(contentores de 800 litros e contentores de 15 m3, de 30 m3 e de 35 m3 que são 
encaminhados para junto dos cais consoante as necessidades de cada navio), ou, 
entregues directamente aos funcionários da empresa responsável pela recolha destes 
resíduos. 
 
Relativamente aos efluentes líquidos (águas sanitárias, águas de caverna, etc.) e aos 
hidrocarbonetos, estes são recolhidos por um batelão da APDL, ou por um autotanque da 
empresa que recolhe este tipo de resíduos. 
 
A recolha é efectuada por duas empresas licenciadas pelo Instituto dos Resíduos, com as 
quais a APDL estabeleceu contracto, sendo da sua responsabilidade encaminhar os 
resíduos para os destinos finais adequados, isto é, para tratamento, valorização ou aterro 
sanitário. 
 
Em suma, a gestão dos resíduos provenientes das embarcações que irão atracar no cais 
acostável para Cruzeiros será efectuada através de um sistema já implementado, em 
concordância com a legislação em vigor, referente à recolha de resíduos em meio 
portuário. 
 
 

5.2 Porto de Recreio  

Durante a fase de exploração o Porto de Recreio irá disponibilizar diversos serviços, 
destacando-se os seguintes: 
 

� Aluguer de posto de amarração 
 

� Reboque de embarcações 
 

� Plataforma de Apoio – com pórtico-elevador de barcos, grua de coluna (até 6,3 ton.), 
empilhador e área de armazenagem de embarcações em seco: 

� Abastecimento de combustível; 

� Lavagem de fundo; 

� Reparação de embarcações; 

� Colocação/Substituição de Motores; 

� Pintura, tratamento de osmoses; 

� Aluguer de cacifos; 

� Recolha de águas residuais armazenados no tanque de retenção e as águas 
oleosas que se acumulam no fundo da embarcação. 
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� Loja / Bar 
 

� Instalações sanitárias 

� Lavabos e chuveiros; 

� Lavandaria self-service. 
 

� Parque de estacionamento 
 

� Electricidade, Água e Equipamento de Combate a Incêndio 
 

� Telefones públicos, telefax e rede wireless 
 
 
No edifício de apoio à náutica funcionará a Loja/Bar do Farol, a recepção e o secretariado 
do Porto de Recreio e as boxes de apoio, as quais poderão servir não apenas para 
reparação/manutenção de embarcações, mas ainda para instalações de outros serviços 
como escolas de vela, de mergulho ou lojas de equipamento náutico. Nas boxes serão 
instalados serviços. 
 
A lavandaria, loja de conveniência, os duches e os WC’s associados encontram-se 
localizadas no piso 0 do Terminal de Cruzeiros. 
 
Das actividades desenvolvidas no porto de recreio resultarão variadas classes de 
resíduos: 
 

� Águas residuais oleosas – o sistema “pump-out” existente na plataforma de apoio 
ao Porto de Recreio permite a bombagem das águas de lastro, efectuando a 
separação das águas contaminados por óleos. Estes últimos serão armazenados 
num recipiente adequado hermeticamente fechado com bacia de retenção, para 
posteriormente serem recolhidos e transportados por entidades licenciadas. 

 
� Águas residuais – As águas de cavernas e sanitárias das embarcações são 

descarregadas através do sistema “pump-out”, sendo de seguida encaminhados 
para o sistema da rede de saneamento público. Tal como para as águas das 
embarcações, as águas residuais provenientes das instalações sanitárias são 
encaminhadas para a rede pública. 

 
� Resíduos perigosos – os resíduos perigosos (tintas, solventes, restos de tinta 

raspada, produtos anti-vegetativos, baterias, óleo usado, etc.) são segregados em 
diferentes contentores adequados e identificados. Os contentores são colocados 
em instalações com as condições necessárias de armazenamento. As instalações 
serão regularmente limpas e sujeitas a manutenção. Os contentores estarão 
acompanhados de dispositivos de retenção para evitar derrame de substâncias 
perigosas acidentais. Os resíduos serão posteriormente recolhidos e 
encaminhados para operadores licenciados para este tipo de resíduos. 
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� Resíduos equiparados a urbanos – os resíduos recicláveis (vidro, plástico, metal, 

papel e cartão) serão colocados em recipientes segregados, e regularmente 
recolhidas por entidades licenciadas. Haverá ainda distribuição de contentores 
funcionais para recolha de lixo indiferenciado, com tampas eficazes à prova de 
insectos e das condições ambientais. Estes contentores serão recolhidos 
diariamente. 

 
 
A Gestão de Resíduos será realizada de acordo com os procedimentos definidos no 
regulamento interno da APDL. 
 
A plataforma reservada para as actividades de reparação e lavagem de embarcações 
será sujeita a uma manutenção rigorosa, com limpeza regular dos filtros dos ralos e 
sumidouros existentes nas caleiras periféricas a esta área, e dos pavimentos do seu 
pavimento. 
 
A utilização do cais e posto de amarração, e dos serviços existentes, estarão adstritos às 
seguintes regras: 
 

� A utilização dos cais e postos de amarração está sujeita a inscrição prévia e será 
atribuída de acordo com o tipo de embarcação e dimensões; 

� A não utilização por período superior a 24 horas do posto de amarração permite à 
Marina ceder a sua utilização, por igual período, a outra embarcação; 

� Não são permitidas grandes reparações nas embarcações quando amarradas aos 
cais, estando disponível, para tal, um espaço em seco; 

 
� São permitidos animais de estimação desde que não perturbem os restantes clientes, 

os quais devem ser mantidos presos em espaços próprios ou por trelas; 

� Cada embarcação deve ser mantida em boas condições, de modo a não provocar 
impactes visuais desfavoráveis para a imagem da Marina; 

� Não é permitida a colocação de estendais de roupa nos cais ou nos barcos à vista do 
público; 

� Não é permitida a colocação de publicidade nas embarcações, excepto nos cais 
autorizados pela Marina. É no entanto permitido um pequeno letreiro de “Vende-se” 
desde que não exceda as dimensões de 50x20 centímetros; 

� É permitido o parqueamento por períodos curtos, de uma viatura automóvel junto da 
entrada dos cais, pertencente a uma embarcação ali amarrada; Parqueamentos mais 
prolongados, são efectuados no parque de estacionamento fora da zona de acesso 
aos cais; 

� Não é permitido o parqueamento de atrelados junto dos cais ou das portas de acesso; 

� Estão disponíveis bornes distribuídos pelos cais para fornecimento de electricidade e 
água; 
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� A lavagem e limpeza de embarcações nos cais, fica sujeita ao cumprimento das 
regras ambientais aplicáveis; 

� Existe um espaço seco para manutenção temporária das embarcações, o qual se 
encontra sujeito a marcação prévia; 

� Não é permitido ao proprietário, skipper ou responsável de uma embarcação com 
pagamentos em atraso, retirá-la do posto de amarração sem autorização dos serviços 
da Marina; 

� O abastecimento das embarcações é feito obrigatoriamente no cais devidamente 
equipado para o efeito; 

� O nível de ruído deve ser mantido baixo em qualquer momento do dia; 

� Os nautas devem usar do máximo de discrição na realização de operações nas suas 
embarcações, nomeadamente nas manobras de acostagem, manutenção e 
verificação de motores, de modo a não perturbar a envolvente, principalmente entre 
as 20 e as 9 horas; 

� Os cais devem ser mantidos limpos, não sendo permitida a armazenagem de 
quaisquer materiais nos cais junto às embarcações; 

� Não é permitido qualquer lançamento de resíduos para o plano de água, devendo os 
resíduos produzidos ser separados e colocados nos respectivos contentores 
existentes nos eco pontos distribuídos pela Marina; 

� Não é permitido qualquer derrame de águas sujas, óleo, combustíveis, bebidas ou 
qualquer outro produto químico no plano de água; 

� No caso de ocorrência de um derrame acidental devem de imediato ser avisados os 
serviços da Marina; 

� A limpeza dos cascos deve obrigatoriamente ser realizada com detergentes bio 
degradáveis; 

� As mangueiras devem estar providas de agulhetas que permitam a interrupção do 
fluxo de água pelo operador; 

� Não é permitida a pintura dos cascos com tintas antivegetativas contendo TBT. 
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6. MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS. EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES 

PRODUZIDAS 

Os principais materiais e energia utilizados nas obras associadas à construção da 
empreitada são os que a seguir se listam: 
 

� Inertes para o betão e estruturas de aterro; 

� Cimento; 

� Ferro e aço; 

� Madeira para construções provisórias, painéis pré-fabricados, etc.; 

� Tintas e solventes; 

� Óleos e lubrificantes; 

� Energia eléctrica e gasóleo. 

Durante a fase de construção, os principais resíduos e efluentes líquidos produzidos são 
óleos usados, betão, dragados e outros materiais diversos e águas residuais domésticas 
e industriais resultantes do funcionamento da área de estaleiro. 
 
No que diz respeito aos efluentes líquidos produzidos no período de obra, estes serão 
encaminhados para uma ETAR compacta existente no estaleiro e posteriormente 
encaminhadas para a rede municipal. 
 
As emissões gasosas são constituídas por partículas em suspensão resultantes 
essencialmente da movimentação de terras e por gases de combustão produzidos pelos 
veículos e máquinas utilizadas na obra. 
 
Dada a natureza do projecto, a produção resíduos e emissões estará sobretudo 
associada à fase de dragagem de primeiro estabelecimento. Durante a exploração 
apenas se destacam as actividades de manutenção, sem periodicidade definida, como 
sejam as dragagens de manutenção da bacia de manobra do terminal e de acesso ao 
porto de recreio. 
 
Durante a fase de dragagem irão ser gerados resíduos sólidos, tipicamente associados à 
execução de obras desta natureza, sendo os dragados considerados resíduos a partir de 
determinado grau de contaminação — Classe 4 e superior (conforme classificação do 
Anexo III da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro).  
 
O destino final dos materiais dragados dependerá da sua natureza. No caso dos 
sedimentos, o local de vazadouro usual da APDL encontra-se situado no mar, a uma 
distância da costa de 2,26 milhas, no enfiamento do troço de enraizamento do Molhe 
Norte do Porto de Leixões, constituído por um círculo com 1 km de diâmetro, conforme 
representado na FIG. III. 29.  
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No caso de resíduos de rocha, poderão ser reaproveitados para aterros na obra ou 
encaminhados para o habitual vazadouro da APDL no mar, já acima identificado.  
 
A produção de resíduos perigosos, como os óleos usados, não se prevê significativa, 
mas recomenda-se, contudo, que as acções de manutenção dos veículos e de 
maquinaria não sejam realizadas na obra mas em oficinas/estaleiro próprios para tais 
operações. 
 
Desenvolvendo-se o trabalho dentro de uma área portuária em actividade, é natural que 
existam nos seus fundos, cabos, redes de pesca, destroços, sucata, entulhos, ou mesmo 
mercadoria perdida. Assim, prevê-se que os mesmos sejam removidos, até serem 
atingidas as cotas de projecto, no decorrer da empreitada. Prevê-se também a remoção 
de embarcações contemporâneas existentes junto à curva do Molhe Sul. Estes resíduos 
serão igualmente encaminhados a destino final licenciado. 
 
.
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FIG. III. 29 – Localização do local de vazadouro de dragados no mar. 
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7. ALTERNATIVAS AO PROJECTO 

7.1 Enquadramento Estratégico do Porto de Leixões 

O Porto de Leixões constitui o 3 º porto com maior movimento de cruzeiros no País e o 
5 º em número de passageiros. Dispondo de um hinterland turístico com uma oferta 
valiosa e distintiva (Porto/Norte de Portugal), beneficiando de uma oferta hoteleira com 
uma capacidade e qualidade já considerável e situando-se na proximidade de um 
aeroporto internacional, Leixões apresenta um elevado potencial para o desenvolvimento 
desta actividade. 
 
Com efeito, na indústria do Turismo de Cruzeiros, o potencial de mercado e de afirmação 
de um porto depende, em larga medida, da oferta existente no seu hinterland turístico e 
da respectiva capacidade de inovação ao nível da criação regular de produtos e de 
ofertas de animação. A sua localização junto à cidade do Porto e a articulação com meios 
de transporte como por exemplo o metro (entre outros), com fácil ligação à baixa do 
Porto, às Antas, ao Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro, à Maia, a Gaia, 
constitui de facto um factor de peso. 
 
A localização do Terminal de Cruzeiros no Porto de Leixões deveu-se assim sobretudo à 
natureza estratégica do local, o qual conjuga diversas características essenciais, a saber: 
 

� A sua inserção no complexo portuário do Porto de Leixões, que já dispõe de um 
conjunto de infra-estruturas de apoio a esta actividade; 

� A sua centralidade geográfica na Região Norte;  

� A sua localização na Área Metropolitana do Porto; 

� A sua articulação com uma rede de transportes rodoviários e ferroviários pré-existente 
bastante desenvolvida; 

� A sua proximidade a um aeroporto internacional (Aeroporto Francisco Sá Carneiro). 

 
Outro aspecto importante a referir tem a ver com as transformações recentes a que a 
cidade de Matosinhos tem sido sujeita particularmente na última década. De facto, as 
frentes marítimas, com as requalificações a que estão sujeitas (Marginal de Leça da 
Palmeira – Arq. A Siza, a Norte do porto, e Marginal de Matosinhos Sul – Arq. A Siza, 
Av. Marginal do Parque da Cidade e Av. Montevideu – Arq. Solà Morales, a Sul), e o 
complexo portuário, já quase funcionam como um contínuo. 
 
Numa área mais vasta, a Sul, há ainda a referir a Requalificação da Marginal Fluvial do 
Porto – Arq. M. Fernandes Sá (margem direita do Douro) e as Requalificações da Marginal 
de V. N. de Gaia – Arq. Margarida Caetano e Arq. Francisco Barata e da Marginal Fluvial de 
V. N. de Gaia – Arq. Carlos Prata (margem esquerda do Douro). 
 
Em termos de integração, há efectivamente um contexto de oportunidade atendendo pois 
à evolução que se tem vindo a assistir do Porto de Leixões na relação com a cidade de 
Matosinhos / Área Metropolitana do Porto. 
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O desenvolvimento do projecto é ainda potenciado pela coincidência entre a falta de 
intensidade de uso do Molhe Sul e a influência das transformações recentes das frentes 
marítimas e fluviais contíguas ou próximas do Porto de Leixões. 
 
O Molhe Sul, para além da sua revitalização permitir criar um continuum com os espaços 
adjacentes, congrega ainda outros factores potenciadores para implantação deste tipo de 
infra-estrutura: 
 

� A disponibilidade para a implantação do Terminal de Cruzeiros e Marina de Recreio; 

� As condições intrínsecas para criação deste tipo de espaços públicos, sem colisão 
com a actividade portuária; 

� A proximidade a espaços e funções da envolvente (ou seja, a articulação com a área 
urbana envolvente). 

 
Em síntese, poderá assim concluir-se que a definição estratégia proposta de revitalização 
do Molhe Sul do Porto de Leixões, mais do que um projecto de um novo terminal, 
apresenta-se como um investimento com repercussões muito para além da esfera de 
influência do porto e do negócio portuário. 
 
Efectivamente, o novo terminal, a nova marina e todo o complexo envolvente constituirão 
uma mais valia importante enquanto nova valência do Porto de Leixões mais 
vocacionada para o turismo. Esta atractividade e potencial deste porto para a recepção 
de navios de cruzeiro, apresenta-se também como um aspecto extremamente positivo 
em termos de prestígio para a região Norte e para o País. 
 
A seguir faz-se a descrição dos vários cenários considerados para a implantação dos 
diversos componentes do projecto. 
 
 
 

7.2 Descrição de Cenários 

Equacionaram-se três implantações do terminal em muito por reacção à obra do terminal 
multiusos. A terceira hipótese, (C), envolvendo uma obra mais avultada e independente, 
porque permite alguma variação de pressupostos, foi subdividida em três variantes. 
Assim, no todo foram analisadas 5 possibilidades diferentes para a caracterização 
espacial do novo terminal de passageiros, e de todas as componentes envolvidas. 
 
As opções apresentadas foram sempre condicionadas pelo contexto portuário e 
características locais, tendo em conta um adequado compromisso entre o custo e o grau 
de exequibilidade. 
 
Os cenários A e B previam a utilização dos cais do novo terminal multiusos por navios de 
cruzeiro, do cais perpendicular e do cais acostável do molhe, respectivamente, com 
fundos de -8,5 Z.H. 
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A hipótese C previu a construção de uma nova estrutura de acostagem destinada a 
navios de cruzeiro, implantada perto da extremidade do Molhe Sul. A estrutura de 
acostagem terá uma orientação NW – SE e uma cota de coroamento de +6,00 Z.H. 
Prevê-se o rebaixamento dos fundos para a cota -10,00 Z.H. da bacia de acostagem. 
 
A seguir apresenta-se uma descrição sumária de soluções. O conjunto de obras em 
causa integra intervenções que se subdividem em rebaixamento de fundos, tipo de cais, 
terrapleno, edifício (estação de passageiro), edifício (espaços adstritos), estacionamento 
(interior ou exterior), vias de acesso e desvio da VCP – Via de Cintura Portuária, 
viadutos, passadiços pedonais, vedação entre espaço portuário e acesso público e 
passeio pedonal. 
 
 

1. Cenário A – Utilização do terminal multiusos 

Considerava a implantação sobrelevada do edifício da estação sobre o cais multiusos 
perpendicularmente ao Molhe Sul. O cais apresentava aproximadamente uma 
orientação NW-SE, um desenvolvimento de 183 m e uma largura de 56 m. Esta 
implantação pressupunha que o terminal multiusos pudesse desempenhar, entre outras 
funções, também a de terminal de passageiros. O factor preponderante para este 
cenário era a contenção de investimentos associado a uma lógica de flexibilidade, facto 
comum a outros cais em Leixões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. III. 30 – Cenário A – simulações 3D. 

 

2. Cenário B – Utilização do cais acostável com independência do terminal multiusos 

Tratava-se de aproveitar o investimento no reforço do cais acostável do Molhe Sul 
previsto no projecto para novo terminal multiusos, implantando-se aí o edifício do 
terminal de passageiros não afectando directamente o novo cais perpendicular ao 
molhe. Nesta opção a desejada independência do terminal relativamente ao porto 
poderia adquirir maior expressão. Manter-se-ia alguma conflitualidade quando 
necessária a acostagem de navios ro-ro que descarreguem de popa. 
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FIG. III. 31 – Cenário B – simulações 3D. 

 
 
 

3. Cenário C – Aposta num novo cais com independência do restante porto.  

Para o cenário C que se subdividirá em três variantes, propôs-se uma solução tão 
autónoma quanto possível dos outros espaços e funções a existir no Molhe Sul. 
Tratava-se de impelir a implantação do terminal para a extremidade do molhe, 
procurando desta forma uma grande autonomia tanto para os navios quanto para os 
espaços do terminal e adstritos, com respectivas áreas de estacionamento. Este grupo 
de soluções pressupõe um alongamento do tratamento dos canais de acessibilidade 
rodo e pedonal.  
 
A partição deste cenário em três hipóteses, como já acima foi referido, prendeu-se com 
um factor distintivo dos dois cenários anteriores: Aqui temos um investimento maior e 
mais autónomo, entre outras razões, pela construção de um cais dedicado, 
sensivelmente coincidente com o antigo projecto do posto D petroleiro. Assim sendo, a 
articulação cais/edifício, ou o tipo de cais tal como o volume de investimento em funções 
adstritas tem maior probabilidade de variação. 
 
 

3.1 Cenário C.1 – Novo cais com independência do restante porto – Cais e edifício com 
implantações independentes e possibilidade de marina em espaço adjacente 

Para construção da hipótese C1, no sentido de aligeirar o volume de intervenção sobre 
o actual plano de água, propôs-se que o edifício e o cais não tenham uma implantação 
coincidente. Além disso, caracterizou esta solução, o aproveitamento do espaço de 
água entre o novo cais e o talude em curva do molhe para uma marina e possível clube 
náutico.  
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A implantação do edifício de terminal ocupa uma posição marginal ao cais que apesar 
de menos conveniente por si só, pode significar uma vantagem face à possibilidade de 
utilização ocasional do cais de acostagem do Molhe Sul para navios de cruzeiro. Nesta 
perspectiva, muito embora com fundos diferenciados (-8,5 Z.H. e -10.0 Z.H.) o novo cais 
e o cais acostável perfazem 600 m de comprimento podendo partilhar de instalações e 
acessibilidade, conjuntamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. III. 32 – Cenário C1 – simulações 3D. 

 
 

3.2 Cenário C.2 – Novo cais com independência do restante porto – Cais e edifício sobrepostos 
mantendo a possibilidade de marina em espaço adjacente 

Conservando o essencial da disposição e organização espacial da hipótese C1, o 
pressuposto que está na base da hipótese C2 é a sobreposição da estação de 
passageiros ao novo cais acostável. A coincidência entre edifício e cais elimina os 
inconvenientes que se poderiam gerar na circulação de passageiros e mercadorias mas 
pode perturbar as operações portuárias. Nesta solução, por diminuição de área de cais 
livre mantém-se o aproveitamento embora diminuído, do espaço de água entre o novo 
cais e o talude em curva do molhe para uma marina e um clube náutico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. III. 33 – Cenário C2 – simulações 3D. 
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3.3 Cenário C.3 – Novo cais com independência do restante porto – Cais e edifício sobrepostos e 
possibilidade de investimento imobiliário mais pesado 

Embora com implantação semelhante ao caso C1 e C2, com vista ao aumento de 
independência possível relativamente ao porto, nesta solução previu-se uma 
intervenção mais volumosa através de um terrapleno a levar a cabo no lugar da marina 
proposta nas duas soluções anteriores. Tal possibilitará uma maior liberdade na 
implantação do edifício de estação de passageiros e permitirá mais espaço para um 
eventual investimento, mais volumoso ao nível dos espaços e funções adstritas à 
estação de passageiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. III. 34 – Cenário C3 – simulações 3D. 

 
 
 

7.3 Comparação de Cenários 

No Quadro III. 10 apresenta-se uma síntese comparativa de análise dos cenários 
apresentados. Não se equaciona qualquer referencial relativo às condições processuais 
de implementação. 
 
Em termos ambientais não existem diferenças sensíveis entre os vários cenários, pelo 
que não foi nesta fase um factor decisivo de tomada de decisão. Refira-se que os 
principais aspectos negativos de impacte estão associados à fase de construção, 
designadamente às operações de dragagem inerentes ao rebaixamento dos fundos, 
sendo este um aspecto comum a todos os cenários estudados. 
 
Da análise do referido quadro, verifica-se assim que em termos de estimativa de custos, 
verifica-se que o grande factor de desequilíbrio é o investimento num novo cais e 
terrapleno que destaca positivamente as duas primeiras hipóteses mesmo se as 
fundações de A e B são mais difíceis de realizar depois de construído o terminal 
multiusos. Também importante é o afastamento ao exterior, algo que pesa 
significativamente contra os Cenários C. É ainda conveniente salientar que a hipótese A 
tem custos acrescidos relativamente à B, apesar de mais próxima do exterior, porque o 
edifício constitui uma solução mais arrojada do ponto de vista estrutural, incluindo 
estacionamento no seu interior. 
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Quadro III. 10 – Valoração dos cenários mediante quatro critérios de análise da natureza espacial 
e funcional de cada hipótese. 

 
 

Critérios e Subcritérios Hipótese A  Hipótese B  Hipótese C1  Hipótese C2  Hipótese C3  

 

1.1 Cais e fundos  B B  M  M  M  

1.2 Edifício est. passag. e 
respect. estacionam 

M R  B  B  B  

1.3 Edif. Esp. adstritos e 
event. passeio pedonal. M/ R M/ R  B/M  B/M  B/M  

1. Estimativa obras. 

1.4 Acessibilidades e 
barreiras  

B R  R  R  R  

2.1 Independência espacial  R M  B  B  B  

2.2 Interferência funcional 
na iftt M M  R  R  R  

2. Peso sobre o 
porto.  

2.3 Área cedida  B R  R  R  R  

3.1 Espaço disponível para 
as funções. 

M R  B  R  B  

3.2 Articulação com o 
exterior 

B R  M  M  M  

3.Funcionalidade. 

3.3 Flexibilidade e 
expansão 

M R  B  R  R  

4.1 Espaços e condições 
de exploração  M R  B  B  B  

4.2 Articulação com o 
exterior  

B R  M  M  M  

4. Atracção de 
investidores.  

4.2 Flexibilidade e 
expansão  

M M  R  R  R  

B Bom; R Razoável, M Mau – As valorações Bom, Razoável e Mau, não têm qualquer pretensão de serem absolutas nem 
resultam no essencial de razões de natureza quantitativa.  

 
 
Relativamente à expressão e implicação territoriais das diversas soluções no espaço 
portuário a leitura pode ser ambivalente. Se for pesada a implicação de área a ceder e 
eventualmente concessionar para que se leve a efeito cada solução a vantagem recai 
sobre a solução A e logo depois sobre a solução B. Encontram-se mais próximo do 
exterior, o que implica menos vias ao que acresce, na solução A, que o edifício não se 
implanta directamente nas plataformas de cais. 
 
Já se a leitura for feita a partir de uma perspectiva de independência, e não 
conflitualidade com outras operações portuárias e com outras necessidades e 
movimentações de equipamentos e infra-estruturas, a opção mais conveniente será 
assumir as hipóteses C. Neste caso o impacte do terminal no porto será mais pequeno, 
nomeadamente pela sua situação marginal. A amplitude das solicitações de ocupação a 
médio/longo prazo ou a funcionalidade de cada sector podem ser determinantes para 
resolver esta ambivalência. 
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Quando à questão da funcionalidade e qualidade do desempenho do terminal de passageiros, 
pode afirmar-se que o sucesso dependerá de se conseguir bastante espaço e 
independência física, mas também duma boa relação com o exterior. Nesse caso as 
soluções C não têm grande vantagem sobre as soluções A e B ao mesmo tempo que 
perdem no tema da proximidade à cidade. Porém deve averiguar-se bem qual será o tipo 
de articulação urbana mais importante para o futuro terminal dado que o centro 
aparentemente polarizador, o «casco» do porto, será sempre acessível por meios 
mecânicos.  
 
A favor das hipóteses C acresce ainda a possibilidade de expansão pontual ou gradual 
das funções do terminal de passageiros. Nas soluções C, fundamentalmente na C1 que 
dispõe de um edifício/rótula, poderia perspectivar-se a complementaridade de utilização 
do cais acostável do Molhe Sul, quando necessário, tal como o demonstra um dos 
desenhos 3D desse cenário. Por outro lado, o espaço de terrapleno da hipótese C3, à 
cabeça, ou como progressão a partir de C1 e C2, pode constituir uma possibilidade muito 
atraente para o negócio. A principal desvantagem para os cenários C, constitui o 
afastamento ao exterior do porto, algo que só seria ultrapassado com um serviço de 
Shuttle com qualquer outra boa e regular articulação com Terra. 
 
Já quanto ao âmbito da sociabilização e espaços adstritos o afastamento ao exterior do 
porto prejudica também a performance dos Cenários C. Porém este facto terá pouca 
relevância considerando-se o acesso automóvel se facilitado pela natureza e condições 
dos espaços de estacionamento. Isso será mais difícil para utentes adicionais que se 
desloquem a pé ou de bicicleta para os quais deve haver comodidade e segurança 
acrescidas.  
 

No entanto, é nos Cenários C que se perspectivam melhores hipóteses para espaços e 
funções complementares ao terminal, numa perspectiva inicial ou como evolução futura. 
Com efeito, as soluções do Cenário C permitem o desenvolvimento de novas valências 
de forma mais marcada (espaços de lazer, comerciais ou mesmo promoção imobiliária, 
localização de marina, maior capacidade de estacionamento). Deste ponto de vista, pode 
haver uma compensação dos custos adicionais na realização de obras afectando-os a 
estes usos complementares e desonerando a parcela especificamente atribuível ao 
terminal de passageiros. 
 
 
Em síntese, face ao exposto, os Cenários C apresentam-se como os mais favoráveis, 
atendendo aos critérios considerados. O Cenário C1, seleccionado como solução 
escolhida, diferencia-se dos outros sobretudo em termos de funcionalidade, 
nomeadamente nos sub-critérios relativos ao Espaço disponível para as funções e 
Flexibilidade e expansão. 
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8. PROJECTOS COMPLEMENTARES E ASSOCIADOS  

No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões, realizado em 
2004, duas orientações estratégicas apontavam para a necessidade de uma maior 
eficácia comercial do Porto e para a melhoria da sua integração urbana. Entre outras 
acções preconizadas, a concretização destas orientações passava pela revitalização do 
Molhe Sul, incluindo um novo terminal de passageiros e a concessão de espaços 
complementares à referida estação. 
 
Dando seguimento a este enquadramento estratégico, a APDL promoveu a realização de 
um “Estudo Prévio para Revitalização do Molhe Sul e Espaços Adjacentes (Nova Estação 
de Passageiros, Funções e Espaços Urbanos adstritos)”, o qual assumiu a intersecção 
entre as duas vertentes anteriormente referidas. Por um lado, a eficácia comercial e a 
vertente de negócio de turismo de cruzeiros, por outro a articulação porto/cidade com a 
vertente do projecto urbano. 
 
Assim o projecto global contempla: 
 

� Cais para cruzeiros, permitindo a acostagem de navios até 300 m com fundos a 
-10 m (Z.H.L.); 

� Porto de Recreio náutico para 170 embarcações, com zona seca e serviços mínimos 
de apoio às embarcações e espaços de conveniência e funções de apoio aos 
tripulantes e navegantes; 

� Edifício da Estação de Passageiros, com as diversas valências para navios em escala 
turnaround, que integra ainda um piso comercial e um piso de restauração com 
palco/terraço e bancada exteriores na cobertura; 

� Acessos directos à cidade (corredor de espaço público e velocipédico à cota baixa e 
corredor pedonal à cota alta); 

� Estacionamento para 14 autocarros e 170 automóveis ao longo do molhe e 
estacionamento interior coberto para 142 viaturas. 

 
 
Os projectos referentes aos dois primeiros pontos são objecto de avaliação neste EIA, 
tendo-se considerado os restantes como projectos complementares, fazendo-se a sua 
descrição nos pontos seguintes.  
 
 
 

8.1 Edifício da Estação de Passageiros 

O edifício da Estação de Passageiros localiza-se numa posição de charneira, tendo a 
montante o corredor de ligação à cidade e a jusante os espaços da obra portuária 
 
Este edifício representa uma estrutura de apoio ao passageiro, disponibilizando um 
conjunto de serviços: 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 

 Julho.2008  

Cap.III_pág.90 

Volume 2_Relatório Síntese 

 
� Serviço de bagagem – com dispositivos de raio X para bagagens de mão e de porão; 

� Estacionamento automóvel – com 147 lugares em parque subterrâneo e 117 lugares 
em parque exterior; 

� Recepção de passageiros em cais – com posto de Turismo associado; 

� Serviço de Bar / Restaurante; 

� Espaços comerciais; 

� Serviço de transportes – Praça de Táxis e Autocarros; 

� Agência de Câmbio. 

 

O estacionamento do conjunto edificado é feito em cave (Piso -1) e apresenta claras 
acessibilidades, quer através do acesso da rede viária pelo Molhe Sul do Porto de 
Leixões, como também através do acesso em rampa para automóveis localizado na 
entrada do recinto. Os acessos para peões são realizados através de escadas (ligadas 
ao vazado do Piso 0) e elevadores (ligando verticalmente toda a massa edificada). 
 
São previstos 147 lugares de estacionamento em cave, os quais deverão ser 
complementados por uma rede de transportes públicos eficaz evitando o 
congestionamento desta entrada e garantindo um acesso privilegiado a partir da cidade 
ao porto. 
 
O piso térreo do Terminal de Cruzeiros é definido por uma reduzida massa construída, 
sendo que todo o perímetro de implantação se encontra maioritariamente vazado. Este 
piso é definido por um tratamento do espaço público que permite estruturar os diferentes 
acessos ao conjunto, os quais deverão ser complementados por um conjunto de barreiras 
móveis que permitam fisicamente separar os percursos/espaços tendo em vista o 
cumprimento das Normas de ISPS.  
 
Ao nível do piso térreo e do Piso -1, localiza-se o check-in de malas, bem como os 
diversos acessos ao edifício (terminal de passageiros e zona comercial/lazer). Existem 
lugares de estacionamento exterior de apoio ao longo do Molhe Sul, até à zona do 
edifício de Apoio ao Porto de Recreio. 
 
O terminal de autocarros localiza-se junto aos principais acessos ao edifício, na via 
principal de acesso, contabilizando um total de 14 lugares de estacionamento. 
 
O Piso 1 é definido por amplas salas de espera e de chegada. O desenho curvilíneo do 
edifício é reforçado por amplas superfícies envidraçadas, que permitem ao utilizador 
desfrutar de toda a paisagem circundante do Terminal.  
 
A ligação ao piso térreo-cais é realizada por uma rampa panorâmica que reforça a 
importante relação da estação de passageiros com a zona do terminal de autocarros, 
táxis e acessos a terra, através do Molhe Sul do Porto de Leixões.  
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Este piso de Estação de Passageiros dedicado a um porto de turnaround, poderá em 
virtude das características arquitectónicas fortemente expressivas e polivalentes deste 
espaço ser revocacionado para outro tipo de actividades mais dedicadas à Cidade. Como 
por exemplo espaços de: Eventos, Conferências, Seminários, Bar de apoio, Exposições, 
etc. – recorrendo sempre que possível a estruturas móveis de subdivisão dos espaços. 
 
O Piso 2 é constituído por uma área comercial composta por 9 lojas, que variam entre os 
52 m² e os 323 m². O espaço comum desta zona de comércio é amplo e organiza-se em 
torno do vazado central, onde se localizam os acessos verticais (rampa interior, escadas 
e elevadores). Em virtude da utilização do espaço no desenvolvimento do projecto 
deverão ser considerados espaços logísticos de apoio às lojas como arrecadações, 
WC’s, etc. 
 
A existência de uma rampa de ligação ao piso térreo permite estabelecer uma ligação 
directa com o exterior do edifício – piso de entrada, o que viabilizará de alguma forma os 
estabelecimentos comerciais propostos para o edificado, contudo importa referir que 
estes espaços deverão garantir a existência de uma loja âncora que convide os visitantes 
a subir a este piso. 
 
Este piso é composto por um restaurante e um bar. Uma vez mais, as fachadas 
envidraçadas e a localização dos espaços públicos virados para a marina proposta, 
tornam este espaço dinâmico e atractivo, quer para os utilizadores da estação e do porto 
de recreio, como também para potenciais visitantes nacionais e estrangeiros, que podem 
desta forma desfrutar de uma vista sobre a cidade de Matosinhos e o Porto de Leixões. 
 
A cobertura do edifício é composta por uma zona de anfiteatro ao ar livre, 
estrategicamente virada a Sudeste, com uma zona de parede do lado Norte, tentando 
evitar desta forma que os ventos predominantes de Norte se façam sentir. 
 
No Anexo 6 apresenta-se uma descrição das características principais do edifício de 
passageiros, ilustrada com cartografia de pormenor. 
 
 
 

8.2 Articulação Urbana e Territorial 

Para além do espaço público em torno do edifício, que já foi suficientemente referido na 
componente edifício, compõem os espaços de articulação urbana: 
 

� A via de acesso; 

� O passeio à cota alta; 

� A “porta” de entrada no molhe. 

 
Para a caracterização dos espaços exteriores, o projecto funda-se em princípios de 
integração com o existente e de adequação ao crítico ambiente marítimo e portuário. Na 
ponderação de ambos os factores, evidencia-se o granito, de elevada resistência e 
durabilidade, como o material preferencial.  
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8.2.1 Via de acesso 

A área de encontro do molhe com a cidade corresponde ao local de charneira entre dois 
tecidos urbanos a Norte e a Sul da Av. da República. É coincidente com a transição 
mesmo da orientação da geometria da malha. Por outro lado, a frente de Matosinhos Sul 
corresponde a uma orla de tipos edificados e espaço público claramente diversa da 
malha/retícula interior. Frente à praia encontram-se edifícios isolados onde predomina o 
“bloco” ou a barra de seis a sete pisos de topo para o mar com o rés-do-chão relvado 
colectivo. Tiveram lugar intervenções recentes na Av. Marginal, Av. da República até à 
rotunda da Praça Passos Manuel. Outras estão em projecto. O espaço à “porta” do molhe 
e os últimos tramos da Av. da República perderam grande parte do significado do seu 
desenho, normalmente assaltado pela errância automóvel. 
 
Há ainda duas referências fundamentais na envolvente do molhe: o Sr. do Padrão e o 
seu jardim de entorno e a “Anémona”, a caminho do edifício transparente e do Parque da 
Cidade, o que torna o fim da Av. da República, para Sul do Metro, e o largo frente à praia 
nos parentes pobres do local  
 
Em síntese, para amarração dos espaços, considera-se que: a Rua do Godinho constitui 
a via de acesso auto local e a Rua Tomaz Ribeiro constitui a via de saída com 
características idênticas, pensando-se simultaneamente na importância do seu fecho. A 
Av. da Republica será a solução mais conveniente para escoamento de autocarros e para 
plataforma de articulação Metro-praia, bem posicionada para o efeito. Para uma precisão 
destas opções sugere-se a consulta do contributo específico da mobilidade (ponto 6). 
 
A via de acesso à cota 6,00 Z.H.L., é constituída por 2 faixas de rodagem com 6,0 m de 
largura e 1 faixa exclusiva para fila de espera de autocarros (22), fundamentalmente de 
serviço tipo shuttle, com 2,5m de largura, do lado da VCP.  
 
No encosto ao molhe, propõe-se um lajeado, disponível para a ciclovia, sobre eventual 
vala técnica, na relação directa com os acessos ao passeio à cota alta. Terá 3,0+0,85m 
de largura (corredor cicloviário+passeio técnico). As faixas centrais permitem considerar a 
inclusão de perfis para o eléctrico se a função vai-e-vem não for assegurada por meio 
rodoviário. Considerou-se ainda a existência de um passeio técnico de 0,75m de largura 
entre o corredor para autocarros e a vedação com a VCP. O corredor encostado à 
vedação com a VCP, além de permitir uma disponibilidade quase ilimitada de autocarros 
em espera para embarque para lá dos 12 lugares de paragem garantidos. 
 
 
 

8.2.2 Passeio à cota alta 

Trata-se de uma pérgola de secção quadrangular, com um dos seus lados “encerrados”. 
Esta secção roda 180º sobre o seu eixo central a cada 150m. A estrutura do invólucro 
será fixada directamente no molhe com uma prévia preparação da base de contacto, 
reforçando-a pontualmente e fixando a estrutura metálica com buchas químicas e 
chumbadouros apropriados à base existente. Embora encerrada por elementos 
envidraçados pretende-se que esta estrutura tenha ventilação natural. Haverá mesmo 
articulações com a cota baixa a cada 75m. 
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8.2.3 Espaço/«porta» de entrada do molhe 

A autonomia desta componente espacial prende-se com a percepção da especificidade 
desta área na materialização da noção de integração urbana, tão importante na 
intervenção. Este será, simultaneamente, um espaço com obrigações funcionais mas, 
também, com uma dimensão simbólica considerável. 
 
Do ponto de vista funcional, este local é responsável tanto pelo acesso dos meios de 
transporte colectivos como pela entrada das deslocações individuais sejam pedonais, 
cicloviárias ou rodoviárias. Já quanto à dimensão simbólica, obriga-se a construir o lugar 
de transição entre o espaço público exterior ao Porto e o espaço portuário agora definido 
como colectivo. Aqui desenha-se a porta portuária da Integração. 
 
Para as ligações rodoviárias locais prevê-se a articulação à Rua do Godinho (sentido da 
entrada) e com a Rua Tomaz Ribeiro (sentido de saída), o que está ligado ao fecho do 
quarteirão. Para o acesso de autocarros e do eventual vai-e-vem prevê-se a articulação 
preferencial com a Av. da República. 
 
Do ponto de vista pedonal, prevê-se tanto a ligação ao sector Norte (Senhor do Padrão e 
Rua Heróis de França), como a ligação para o interior, à Av. da República, ou ainda a 
ligação para Sul, ao passeio marginal e parque da cidade. Estas amarrações estão 
mesmo beneficiadas pelo movimento da curva do molhe que remata numa simples 
escada pedonal. 
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Capítulo IV – Caracterização da Situação Actual 
 

 
 
 
 
1 . METODOLOGIA 

Neste capítulo é feita a caracterização da situação actual do ambiente na área de 
influência do projecto relativo às “Obras Marítimas do Terminal de Cruzeiros de Leixões”. 
Todos os elementos considerados de interesse são descritos detalhadamente, de modo a 
permitir o enquadramento adequado do projecto na sua zona de influência e na zona 
directamente afectada. 
 

Assim, as várias áreas temáticas abordadas são as seguintes: 
 

� Geologia, que inclui a topo-hidrografia, a geomorfologia, a litoestratigrafia e a 
geotecnia, a tectónica, a sismicidade; 

� Solos e usos do solo; 

� Clima; 

� Recursos hídricos; 

� Qualidade da água; 

� Qualidade dos sedimentos marinhos; 

� Qualidade do ar; 

� Ambiente sonoro: 

� Factores biológicos e ecológicos marinhos e terrestres; 

� Paisagem; 

� Socioeconomia; 

� Património terrestre e subaquático; 

� Figuras de planeamento e ordenamento do território existentes e previstas para a 
zona. 

 
 
Para a caracterização das diferentes áreas temáticas executaram-se levantamentos de 
campo detalhados e foram consultadas as entidades locais e regionais, no sentido de 
recolher toda a informação existente de interesse para o projecto. 
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2 . GEOLOGIA 

2.1  Metodologia 

A caracterização geológica e geomorfológica assenta num reconhecimento geológico de 
superfície na área envolvente de implantação do projecto, tendo como base a 
Carta Geológica de Portugal, folha 9-C (Porto), à escala 1:50 000, cujo extracto é 
apresentado na FIG. IV. 1. Foi ainda consultado o relatório de “Prospecção Geológica no 
Anteporto e no Canal de Acesso à Doca N.º 4 do Porto de Leixões”, de Abril de 2004, 
realizado pela TECNASOL FGE. 
 
A caracterização tectónica teve por base a consulta de fontes bibliográficas 
disponíveis. 
 
Ao nível da sismicidade foram consultados diversos elementos cartográficos e 
bibliográficos, nomeadamente a Carta de Risco Sísmico e o Regulamento de Segurança 
de Edifícios e Pontes. 
 
 
 

2.2  Topo-Hidrografia 

De acordo com Nemus (2004), a faixa litoral adjacente aos molhes artificiais do Porto de 
Leixões corresponde a um troço costeiro praticamente rectilíneo, core uma orientação 
geral NNW-SSE. Verifica-se que o troço costeiro a Sul do Porto de Leixões é mais rico 
em afloramentos rochosos, enquanto que o troço a Norte é caracterizado 
maioritariamente por praias e sistemas dunares. Constata-se ainda que o troço costeiro a 
Norte apresenta alguma estabilidade, enquanto que o troço costeiro a Sul está em franca 
erosão, manifestada pelo desaparecimento ou diminuição da largura das praias. 
 
Segundo a Carta de Aproximações a Leixões e à Barra do Douro (2000), à escala 
1:10 000, devido à existência de afloramentos rochosos (os “leixões”), os fundos são 
bastante irregulares no exterior do Porto de Leixões, e também ao longo da costa 
adjacente. No entanto, a partir da batimétrica -20 m (ZHL), que passa a cerca de 600m 
da cabeça do molhe, em direcção ao largo, a batimetria passa a ser regular. 
 
O canal de acesso portuário que comunica com o mar possui uma orientação semelhante 
à do molhe (que nasce na curva do molhe Norte), ou seja SSE, apresentando cotas 
variáveis entre -12m e -14m (ZHL), que aprofundam cerca de 2m conforme se avança 
para a bacia de rotação e para o canal interior. 
 
Do ponto de vista geológico existem formações rochosas, duras e brandas, que podem 
estar cobertas ou não por materiais recentes de origem aluvionar (lodos ou areias). 
 
O levantamento topo-hidrográfico actualizado da área de intervenção encontra-se 
representado nas peças desenhadas (Anexo 1 – Des. 0764-1.10-001). As características do 
material dos fundos nessa área foram definidas com base na informação contida em 
levantamentos e sondagens geológicas existentes e disponibilizadas pela APDL, SA. 
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Da sua análise, bem como da experiência existente resultante da realização de obras nas 
proximidades do Molhe Sul, é possível concluir que os estratos rochosos se encontram 
muito próximos da superfície, ou seja, que a possança das areias e lodos na região é 
relativamente reduzida. 
 
De acordo com o Estudo Prévio (Jun/2006) do IHRH, a cota do estrato rochoso diminuiu 
à medida que se caminha do enraizamento para a cabeça do Molhe Sul, ou seja, a 
profundidade a que se encontra o estrato rochoso vai aumentando progressivamente. 
 
 
 

2.3  Geomorfologia 

A geomorfologia regional resultou da acção conjugada de duas grandes forças: 
 

� Em primeiro lugar, pelos esforços tectónicos resultantes da geodinâmica interna, que 
ditaram o contorno da linha de costa, orientada segundo os alinhamentos estruturais 
dominantes, Norte – Sul a Noroeste – Sudeste; 

� Seguidamente, pela geodinâmica externa, representada pelos agentes modeladores 
(as ondas do mar, o vento e a escorrência superficial) responsáveis, por um lado, pela 
morfologia particular do litoral, intensamente trabalhada pela erosão costeira e, por 
outro, pela erosão eólica e pela erosão laminar, predominantes no hinterland.  

 
Na zona de hinterland existem afloramentos graníticos fora das instalações. Os 
restantes afloramentos graníticos estão no litoral, embora com características bastante 
diversas. 
 
A Norte, na Praia do Paraíso, o maciço granito-gnaissico apresenta-se fortemente 
erodido e bastante aplanado e os afloramentos estão bastante alterados. É a Sul que se 
observam os melhores afloramentos. Na praia, e mesmo na zona infralitoral, despontam 
os característicos “leixões” graníticos, elementos marcantes na paisagem. Na Boa Nova, 
em frente à Casa de Chá e junto à Capela, elevam-se à cota máxima dos 16 m. 
 
A embocadura do rio Leça, localizada a cerca de 5 km a Norte da foz do rio Douro, 
encontra-se artificializada por dois molhes artificiais, apresentando o Molhe Norte cerca 
de 1 800 m e o Molhe Sul (que será alvo de intervenção no âmbito do actual projecto) 
aproximadamente 950 m.  
 
Estes agentes vão renovando e alterando a uma taxa bastante acelerada as feições do 
território neste local: 
 

� O primeiro através da execução de escavações e de aterros e de estruturas fixas 
implantadas na zona de praia e ante-praia, de que é exemplo a Estação de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Matosinhos; 

� O segundo através de uma geodinâmica litoral muito acentuada pela forte erosão 
costeira, bastante visível no estado de degradação da amurada de protecção do 
passeio marítimo, a Sul, em particular nas imediações do Farol de Leça. 
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2.4  Litoestratigrafia 

A área em estudo, de acordo com a Carta Geológica de Portugal (Folha 9-C), situa-se 
sobre o denominado Granito do Porto (γm), caracterizado por granitos alcalinos, de grão 
médio a grosseiro, leucocratas e de duas micas. 
 
No entanto, a prospecção realizada no âmbito do estudo da TECNASOL FGE (2004) 
intersectou nalguns locais, principalmente na zona do Anteporto e na parte inicial do 
Canal de Acesso à Doca 4, xistos luzentes pertencentes ao Complexo xisto-grauváquico 
ante-Ordoviciano e séries metamórficas derivadas (Xyz).  
 
Nalguns pontos da área prospectada, foram encontradas formações de natureza 
aluvionar caracterizadas pela presença de areias e lodos (de cor negra). 
 
Assim, identificam-se as seguintes formações geológicas ocorrentes no local e na região 
próxima do Projecto, estando descritas das mais recentes para as mais antigas 
(FIG. IV. 1): 
 
 
 
a) Formações de Cobertura 
 

→→→→ Aterros (At) 
 

Existem junto do litoral numa zona a Sul do Porto de Leixões, já perto do Castelo do 
Queijo. Formam uma faixa paralela ao Litoral, cobrindo essencialmente areias de 
duna. 

 

→→→→ Areias e cascalheiras de praia 
 

Presentes em toda a costa marítima, apresentando na zona Sul da área em estudo 
algumas incrustações de granitos alcalinos. 

 

→→→→ Aluviões 
 

Ocupam as margens do rio Leça, estando contudo ausentes na zona de intervenção. 
 

→→→→ Depósitos do quaternário 
 

São constituídos por depósitos de praias antigas e de terraços fluviais, formando 
pequenos retalhos dispersos, constituídos calhaus rolados dispersos na superfície, 
mais ou menos regular, cujas cotas oscilam à roda dos 30 m. 
 
A Sul da área em estudo, e afastado da costa litoral, existe uma pequena mancha.  
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b) Formações do Substrato 
 

→→→→ Granito do Porto 
 

A área em estudo insere-se do ponto de vista geológico na grande mancha do 
Granito do Porto, que se trata de um granito hercínico de duas micas, sintectónico 
relativamente a F3 (última fase de deformação tectónica hercínica), contemporâneo 
de outras ocorrências graníticas do Noroeste Peninsular, nomeadamente do “Granito 
do Lindoso”, do “Granito de Lanhelas” ou do “Granito de Vila Praia de Âncora”. 
 
A mancha do Granito do Porto estende-se desde Gaia, a Sul, até ao Aeroporto Sá 
Carneiro, a Norte, e do Oceano Atlântico, a Oeste, a Ermesinde, a Este, onde 
contacta com o Complexo xisto-grauváquico ante-Ordoviciano e séries metamórficas 
derivadas. 
 
Na referida Carta Geológica de Portugal, folha 9-C (Porto), o Granito do Porto é 
descrito como sendo um granito alcalino, de grão médio a grosseiro, leucocrata, de 
duas micas e datado de pós-Complexo Xisto-Grauváquico, ante-Vestefaliano e 
provavelmente ante-Silúrico. 
 
Localmente, em particular junto à Praia do Paraíso, verifica-se que o referido granito 
apresenta uma acentuada tendência gnaissica, o que lhe confere marcada 
anisotropia.  

 
 
 

2.5  Tectónica 

Do ponto de vista geotectónico a área de estudo integra-se no domínio estrutural 
Autóctone deste sector do Noroeste Peninsular, mais concretamente no Maciço 
Parautóctone de Póvoa de Varzim – Porto, caracterizado por ser um antiforma da fase de 
deformação F3. 
 
Durante e após a instalação do orógeno hercínico granítico ocorreram diversas acções 
tectónicas que provocaram a sua fracturação, facilitando ao mesmo tempo a instalação 
de alguns filões de quartzo e de pegmatitos. 
 
A tectónica exerce em toda esta região um controlo estrutural acentuado, de que é 
exemplo mais relevante a orientação da linha de costa a Norte do Porto e até à foz do 
Lima. Na área de estudo esse controlo estrutural é muito evidente, como se conclui da 
observação da orientação da linha de costa:  
 

� Para Sul e entre o Porto de Leixões e a Praia da Boa Nova a linha de costa evolui 
segundo a direcção NNW–SSE;  

� Entre a Boa Nova e a Praia do Paraíso passa a orientar-se genericamente segundo a 
direcção Norte – Sul;  

� Para Norte da Praia do Paraíso retoma a direcção NNW–SSE.  

 



 

 

����������	
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Fonte: Carta Geológica de Portugal (folha n.º 9-C), à escala 1:50 000. 
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Esta atitude sub-regional, está fortemente associada à orientação da gnaissosidade, 
como se pode confirmar pela medição das altitudes no terreno. 
 
O controlo estrutural também se exerce fortemente na compartimentação do maciço 
granítico através da implantação de um sistema de fracturação bem marcado mas com 
algumas flutuações locais. 
 
A Norte, na zona da Casa de Chá, ocorrem duas famílias de fracturas principais: uma, 
grosseiramente paralela ao litoral, com atitude Noroeste – Sudeste, inclinando 60ºE; 
outra, na direcção ortogonal, sub-vertical. Um pouco a Norte, junto à capela, são 
dominantes as diaclases com atitude NNE–SSW, 70ºW. 
 
Na zona intermédia dominam as seguintes famílias de fracturas: NNW–SSE, 50º W;  
NW–SE a WNW–ESE, 80ºS e NNE–SSW, 80ºN. 
 
 
 

2.6  Sismicidade 

Segundo o mapa de distribuição das várias intensidades sísmicas elaborado pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia e Geofísica (FIG. IV. 2), a região em estudo insere-se numa 
zona de intensidade sísmica máxima de grau VI da escala internacional. 
 
 

 
 

FIG. IV. 2 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental e 
Carta de Isossístas de Intensidade Máximas. 

 

ZONA EM ESTUDO 
ZONA EM ESTUDO 
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A área interessada pelo Porto de Leixões situa-se na região D, definida no mapa de 
delimitação das zonas sísmicas do Regulamento de Segurança em Edifícios e Pontes 
como a zona de menor risco sísmico de Portugal continental.  
 
Este regulamento refere o valor de 0,3, a tomar como coeficiente de sismicidade a 
considerar em direcções de actuação de acção dos sismos no plano horizontal, para 
aquela zona sísmica. 
 
Na carta de risco sísmico com a contribuição da sismicidade interplaca (sismos gerados 
na falha Açores – Gibraltar), a região figura na zona de intensidade sísmica máxima de 
grau V, para um período de retorno de 1 000 anos. O traçado das isossistas para o sismo 
de 28 de Fevereiro de 1969 coloca a região no mesmo grau de intensidade sísmica. 
 
Na carta de risco sísmico com a contribuição da sismicidade intraplaca (sismos gerados 
no interior do continente) a região figura na zona de intensidade sísmica máxima de 
grau VII, para um período de retorno de 1 000 anos.  
 
Pode, assim, concluir-se que a região é uma zona de sismicidade baixa a moderada, não 
constituindo portanto uma condicionante ambiental relevante para o projecto. 
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3 . SOLOS E USOS DO SOLO 

3.1  Metodologia 

O estudo do presente descritor foi orientado no sentido de analisar os solos e os seus 
usos actuais na zona do projecto e envolvente e avaliar a sua natureza e características. 
 
Não existindo cartografia de solos pormenorizada da região, recorreu-se à Carta de Solos 
do Atlas do Ambiente (escala 1:1 000 000) e à Carta Geológica de Portugal  
(Folha 9-C, Porto, escala 1:50 000). 
 
No que respeita ao uso actual do solo, a sua análise foi feita com base em 
levantamentos de campo da área envolvente do Porto de Leixões, orientados de acordo 
com a fotografia aérea da zona, de forma a identificar-se os usos existentes e a sua 
distribuição espacial. 
 
 
 

3.2  Solos 

Da análise da Carta de Solos conclui-se que os solos ocorrentes na zona de projecto são 
antigos solos Cambissolos Húmicos (FIG. IV. 3), de origem eruptiva, que correspondem na 
classificação portuguesa aos Solos Litólicos Húmicos de Granitos, cujas principais 
características estão resumidas no Quadro IV. 1. 
 
A área de estudo integra-se numa zona de características urbanas e industriais, onde os 
solos originais foram significativamente alterados ou mesmo destruídos. À excepção da 
zona de praia, os solos estão praticamente todos pavimentados, sendo constituídos por 
materiais de aterro, próprios de construção de edifícios e arruamentos. Em consequência, 
são zonas impermeabilizadas, sem qualquer valor agrícola ou ecológico. 
 
De acordo com o Quadro IV. 1, verifica-se que os solos originais da zona em estudo são 
solos de reduzido a médio potencial agrícola e de erodibilidade média a elevada, 
acentuada pela proximidade do litoral onde predominam areias de dunas, cascalheiras e 
calhaus rolados dispersos de praias. 
 
Em relação ao comportamento dos solos relativamente a factores de poluição, verifica-se 
que são solos com uma reduzida capacidade de retenção/tamponização de poluentes 
orgânicos e inorgânicos, em grande medida devido à frequência de solos com baixa 
capacidade de troca catiónica. 
 
Estas características determinam uma susceptibilidade elevada aos processos 
destabilizadores que possam favorecer os agentes erosivos e uma baixa capacidade de 
prevenção de situações de poluição, na sequência de derrames de substâncias orgânicas 
ou inorgânicas. 
 
Os reduzidos valores de actividade biológica determinam que a capacidade de 
decaimento de poluentes orgânicos da área de estudo não seja favorável. 
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A qualidade dos solos da região é já de si reduzida, tendo sido ainda mais comprometida 
com as sucessivas, embora inevitáveis, alterações e construções que constantemente se 
verificam. 
 
 

Quadro IV. 1 – Resumo das Características dos Solos. 
 

  

Tipo de Solo 
(Classificação FAO) 

Cambissolos Húmicos de Rochas Eruptivas 

  

        

  

Tipo de Solo 
(Correspondência com a Classificação Portuguesa) 

Solos Litólicos Húmicos, de granitos ou rochas afins 

  

        

  

Principais Características 
Solos pouco evoluídos com epipédon úmbrico; reduzido 
teor de matéria orgânica; pH médio; capacidade 
de troca catiónica baixa 

        

PPA P E CRM CRPI CT CRPO DPO 

Reduzido a 
médio 

Reduzida a 
média 

Média a 
elevada 

Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida 

 
Fonte:       Critérios de Classificação de Cardoso, 1965; Fernandes, 1992; SROA, 1972 

 
Legenda:   PPA – Potencial de Produção Agrícola 

     P – Permeabilidade 
     E – Erodibilidade 
     CRM – Capacidade de Retenção por Microrganismos 
     CRPI – Capacidade de Retenção de Poluentes Inorgânicos 
     CT – Capacidade de Tamponização 
     CRPO – Capacidade de Retenção de Poluentes Orgânicos 
     DPO – Decaimento de Poluentes Orgânicos 

 
 
 

3.3  Uso Actual do Solo 

A área de implantação do projecto localiza-se no interior dos actuais limites do Porto de 
Leixões. 
 
Em termos de uso actual do solo na área envolvente, como é possível constatar da 
análise da FIG. IV. 4, foram definidas 4 classes: 
 

� Área Portuária (Porto de Leixões); 

� Área Urbana (zonas urbanas de Matosinhos e Leça da Palmeira); 

� Área Industrial (Refinaria do Porto); 

� Praias /Zona Marítima. 
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Assim, na envolvente os usos são bastante diversificados, sendo que na margem Sul da 
área portuária, os espaços são ocupados principalmente por áreas de serviços e de 
armazenagem, a Nascente da Ponte Móvel; por áreas maioritariamente residenciais 
e de serviços a Nascente do Porto de Pesca (zona urbana de Matosinhos – ver Foto 1 da 
FIG. IV. 5); e pela Praia de Matosinhos junto ao Molhe Sul. 
 
Na margem Norte do rio Leça predominam zonas residenciais e de serviços (zona urbana 
de Leça da Palmeira – Foto 2) e mais a montante junto ao porto, destaque para as áreas 
verdes de parque e cortina de protecção ambiental. 
 
Assim, das várias ocupações actuais existentes, salienta-se o domínio das áreas 
urbanas, as quais são reflexo do crescimento que Matosinhos e Leça da Palmeira têm 
verificado nos últimos anos. Com efeito, a requalificação geral quer das suas zonas 
interiores quer das suas zonas litorais, a crescente oferta imobiliária e de actividades de 
lazer e culturais, bem como as facilidades de mobilização na cidade, ao que não será 
alheio a existência do Sistema Metro Ligeiro de Superfície, tornou estas zonas muito 
atractivas para habitação, com destaque para as camadas mais jovens e para a classe 
média alta. 
 
Será de referir que a par da expansão urbanística, também se tem verificado um 
aumento dos espaços comercias, serviços, com principal destaque para a área 
restauração (Foto 3). 
 
Efectivamente, os restaurantes de Leça da Palmeira e de Matosinhos são os mais 
procurados da região Norte, sendo característicos, essencialmente, pelos pratos de peixe 
e de marisco. Embora existam de forma dispersa por todo o concelho, encontram-se de 
uma forma mais concentrada na envolvente do Porto de Leixões, quer em Leça quer em 
Matosinhos, ao que não será alheia a sua proximidade ao Porto de Pesca. Apesar de 
predominarem os restaurantes de peixe e de cozinha tradicional, existe uma oferta muito 
variada nestas zonas, que envolvem também a cozinha de autor e a gastronomia 
internacional, com especial destaque para a italiana, brasileira e espanhola. 
 
A Norte e a Sul da área portuária localizam-se, respectivamente, as praias de Leça e de 
Matosinhos, constituídas por extensos areais, sendo bastantes procuradas para lazer e 
desporto, quer durante a época balnear quer durante o Inverno. Efectivamente, estas 
praias são ideais para a prática de desportos náuticos. No Inverno, são procuradas pelos 
praticantes de surf, bodyboard, vela e windsurf que encontram no mar da região Norte as 
condições ideais para a prática destes desportos, bem como pelos praticantes do 
lançamento do papagaio ou da asa, que aproveitam as nortadas características destas 
zonas. No Verão, decorrem os torneios de futebol de praia e de voleibol, os campeonatos 
de surf e outras actividades desportivas, em paralelo com a actividade balnear. Será de 
destacar, na Praia de Leça da Palmeira, a Piscina das Marés, obra da autoria do 
Arq. Siza Vieira, escavada nas rochas e constituída por água salgada. 
 
A requalificação das marginais de Matosinhos e de Leça deram origem a que nestas 
zonas surgissem novas urbanizações, esplanadas modernas e parques de 
estacionamento 
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Das zonas verdes existentes na envolvente ao Porto de Leixões, destaca-se pela sua 
proximidade e dimensão a Quinta da Conceição, actualmente o principal parque público 
municipal de Matosinhos, onde se destaca o campo de ténis e a piscina, da autoria do 
Arq. Siza Vieira. 
 
O Mercado Municipal de Matosinhos, construído em 1884 e localizado nas imediações da 
Ponte Móvel, constitui também uma referência na zona envolvente ao Porto de Leixões, 
não só pela sua importância no comércio da zona, como também pela sua ligação à 
actividade piscatória, uma vez que mais de metade das suas bancas são destinadas à 
venda de peixe, o qual tem proveniência local, quer de embarcações próprias quer da 
lota do Porto de Pesca.  
 
Também na envolvente do Porto de Leixões, em Leça da Palmeira, localiza-se a 
EXPONOR – Feira Internacional do Porto, a qual dispõe da maior área para eventos de 
Portugal, administrando a organização de feiras num total de 60 mil m2 de superfície 
coberta de exposição. 
 
Ainda nesta zona localiza-se o Centro Hípico de Leça da Palmeira, o qual assume lugar 
de relevo no campo do lazer, do social e da competição, cotando-se como um dos 
principais espaços do género na formação de jovens cavaleiros e de competições 
nacionais e internacionais. 
 
Das indústrias existentes no concelho destacam-se a Refinaria do Porto (Foto 4) e as 
Indústrias de Madeira da Jomar, as quais ocupam as zonas mais a Norte da freguesia de 
Leça da Palmeira. Ainda mais a Norte, já no concelho da Maia, é ainda de destacar o 
Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro. 
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Foto 1 – Zona Urbana de Matosinhos (Marginal). 
 

 

 
 

Foto 2 – Zona Urbana de Leça da Palmeira (Marginal). 
 
 

FIG. IV. 5 – Fotografias com os Usos Identificados na Área de Projecto e Envolvente. (Cont.) 
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Foto 3 – Espaços de restauração na envolvente do Porto de Leixões. 
 

 

 
 

Foto 4 – Refinaria do Porto. 
 
 

FIG. IV. 5 – Fotografias com os Usos Identificados na Área de Projecto e Envolvente. 
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4 . CLIMA 

4.1  Metodologia 

Neste ponto foi feita a caracterização climatológica da área de projecto, quer a nível 
regional, com a análise dos principais elementos do clima da região em estudo, quer a 
nível local, com a análise da microclimatologia. 
 
A metodologia adoptada para a caracterização a nível regional consistiu na: 
 

� Localização das estações meteorológicas existentes na região e selecção da mais 
representativa do local em estudo; 

� Recolha dos dados climatológicos de base; 

� Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais dos 
meteoros pertinentes (temperatura, precipitação, humidade, insolação e evaporação, 
velocidade e direcção do vento, e outros); 

� Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas 
particulares (ventos fortes, chuvadas torrenciais, neblinas, nevoeiros, geadas, 
trovoadas, etc.). 

 
No âmbito local caracterizaram-se os principais padrões microclimáticos actualmente 
ocorrentes na área do projecto e envolvente, de modo a determinar as eventuais 
alterações passíveis de ocorrerem como consequência do projecto relativo às “Obras 
Marítimas do Terminal de Cruzeiros de Leixões”. 
 
 
 

4.2  Caracterização Regional 

4.2.1 -  Enquadramento Climático 

De acordo com Daveau et al. (1985), a zona em estudo é caracterizada por Invernos e 
Verões moderados, ou seja: 
 

� A temperatura mínima média do mês mais frio varia entre 2 e 6ºC, e em 10 a 30 dias 
por ano verificam-se temperaturas negativas; 

� A temperatura máxima média do mês mais quente varia entre 23 e 29ºC, e em 20 a 
100 dias por ano verificam-se temperaturas máximas superiores a 25ºC. 

 
O mesmo autor estima que a precipitação média anual na zona seja inferior a 1 200 mm. 
 
De acordo com o Atlas do Ambiente, a temperatura média diária da região varia entre os 
12,5 a 15,0ºC. Para a precipitação, os valores médios variam entre os 1 000 e 
1 200 mm.a-1, sendo a precipitação superior a 1,0 mm durante mais de 75 dias por ano. 
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De facto trata-se de uma região com forte influência atlântica, o que seria expectável 
dada a proximidade da costa. 
 
A ocorrência de nevoeiro é muito frequente - nevoeiro litoral - particularmente nos meses 
de Verão e com maior incidência nos períodos matinais, como consequência da marcada 
influência marítima da zona. 
 
 

4.2.2 -  Classificação Climática 

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações 
climatológicas permitem classificar em termos quantitativos o clima. É o caso da 
classificação climática de Köppen, que se adapta bastante bem à paisagem geográfica e 
aos aspectos de revestimento vegetal da superfície do globo. 
 
A classificação climática de Köppen, numa síntese, caracteriza o clima dos lugares e 
regiões com base nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de 
precipitação e na sua distribuição correlacionada ao longo dos meses do ano. Nesta 
classificação são considerados cinco tipos climáticos correspondentes aos grandes tipos 
de clima planetários. 
 
Assim, segundo Köppen, a região em estudo apresenta um clima de tipo Csb, ou seja  
(Godard, A., Tabeau, M., 1993): 
 

C Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais frio é 
inferior a 18ºC, mas superior a –3ºC, enquanto o mês mais quente apresenta 
valores superiores a 10ºC; 

 
s Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do 

semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior 
a 40 mm; 

 
b Verão pouco quente mas extenso, a temperatura média do ar no mês mais quente 

do ano é inferior a 22ºC, havendo mais de quatro meses cuja temperatura média é 
superior a 10ºC. 

 

Obviamente que os valores extremos que caracterizam esta classificação se baseiam em 
critérios arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo 
ocorrer divergências em níveis de caracterização mais detalhados. 
 
 
 

4.3  Caracterização Local 

A informação meteorológica considerada neste estudo refere-se à Estação Climatológica 
de Porto / Pedras Rubras localizada nas coordenadas 41º14’ N e 8º41’ W e à altitude de 
70 m, que se considera como a mais representativa da área em estudo. Foram utilizadas 
as normais climatológicas desta estação referentes ao período de 1961 a 1990. 
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Na FIG. IV. 6 apresenta-se a localização desta estação meteorológica. 
 
 

 

 
FIG. IV. 6 – Localização da Estação Climatológica de Porto / Pedras Rubras. 

 
 

Para efeitos da caracterização climatológica da zona de estudo, consideraram-se os 
parâmetros temperatura do ar, precipitação, humidade, insolação e evaporação, regime 
de ventos, nevoeiro e nebulosidade, orvalho e geada, e granizo e queda de neve. 
 
 
 

4.3.1 -  Temperatura 

A temperatura média anual registada na estação climatológica de Porto / Pedras Rubras 
é de 14ºC, sendo a temperatura média do mês mais frio de 9,4ºC, em Janeiro, e a do 
mês mais quente de 19ºC, em Julho. Estes valores e a amplitude térmica média (9,2ºC) 
traduzem o carácter moderado do clima local. 
 
As temperaturas médias mínimas e máximas registadas nesta estação são de, 
respectivamente, 5,2ºC (Janeiro), e de 24ºC (Julho). Os valores mínimos e máximos 
absolutos são de –3,8ºC, em Fevereiro, e de 38,3 ºC, em Junho, respectivamente. 
 
Para o período de 1961-1990, o número de dias, por ano, com temperatura mínima 
inferior a 0,0ºC é de 5,8 e com temperatura máxima superior a 25,0ºC é de 37,3. 

PORTO / PEDRAS RUBRAS 

 

Zona do projecto 
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Na FIG. IV. 7 apresenta-se o gráfico termo-pluviométrico da estação climatológica de 
Porto / Pedras Rubras. 
 

  
FIG. IV. 7 – Gráfico Termo-Pluviométrico. 

 

 

4.3.2 -  Precipitação 

O valor de precipitação média anual registado na estação de Porto / Pedras Rubras é de 
1 167,4 mm. A maior concentração de precipitação verifica-se no mês de Dezembro 
(166,1 mm) e a mínima em Julho (14,6 mm). O valor máximo diário foi de 106,1 mm, 
registado em Setembro. 
 
O regime de precipitação é assim bastante regular, bem como a distribuição das 
precipitações excepcionais ao longo do ano, com uma frequência reduzida a mínima no 
Verão. 
 
A frequência da precipitação verificada evidencia a ocorrência de chuvadas de grande 
intensidade (40,4 dias por ano, com valores de precipitação igual ou superior a 10,0 mm, 
distribuídos principalmente entre Outubro e Maio). 
 
 
 

4.3.3 -  Humidade, Insolação e Evaporação 

A humidade relativa média do ar observada na estação climatológica considerada regista 
os mínimos diurnos durante o período da tarde (15 h), uma vez que estes valores variam 
na razão inversa da temperatura. Por outro lado, o arrefecimento nocturno provoca um 
aumento do valor deste parâmetro. 
 
O clima da região em estudo é considerado húmido, dado que os valores médios anuais 
observados são de 81% às 9h, de 68% às 15h e de 85% às 21h. 
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Na FIG. IV. 8 representa-se a variação anual da humidade relativa média do ar, observada 
na Estação Climatológica de Porto / Pedras Rubras. 
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FIG. IV. 8 – Humidade Relativa do Ar. 
 
 
No que diz respeito à insolação, a estação Porto/Pedras Rubras não apresenta registo de 
valores deste parâmetro. No entanto, recorrendo ao Atlas do Ambiente verifica-se que a 
área em estudo apresenta valores médios de insolação que variam na ordem das 2 500 
às 2 600 horas, sendo a quantidade total de radiação solar de 145 a 150 kcal/cm2. 
 
Em relação à evaporação, o valor anual é de 983,8 mm, verificando-se os valores mais 
elevados nos períodos com temperaturas superiores. O valor máximo registado foi de 
102,5 mm, em Julho, e o mínimo de 60,3 mm, em Janeiro. 
 
 
 

4.3.4 -  Regime de Ventos 

Os ventos dominantes, na estação climatológica Porto/Pedras Rubras, são dos 
quadrantes de Este (com uma frequência anual de 18,9%), nos meses de Inverno, e de 
Noroeste (com uma média anual de 17,7%) nos meses de Verão. 
 
Em termos das velocidades médias, os quadrantes dominantes são de Sul (21,4 km/h) e 
Noroeste (18,2 km/h), principalmente nos meses de Inverno e de Verão respectivamente. 
A média anual da frequência de situações de calmaria (em que a velocidade do vento é 
inferior a 1 km/h) é de 7,0%. 
 
Por ano, registam-se 22,8 dias com ventos com velocidade igual ou superior a 36,0 km/h 
e 0,7 dias com ventos com velocidade igual ou superior a 55,0 km/h 
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Na FIG. IV. 9 apresenta-se a rosa dos ventos da estação considerada, com indicação da 
frequência e velocidade média dos ventos. 
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FIG. IV. 9 – Frequência e Velocidade Média dos Ventos para Cada Rumo. 
 
 
 
 

4.3.5 -  Nevoeiro e Nebulosidade 

Na zona em estudo verifica-se uma elevada frequência de ocorrência de nevoeiro –  
69,2 dias por ano, observando-se o maior número de dias nos meses de Verão, 
nomeadamente Agosto e Setembro. Estes valores traduzem a ocorrência do nevoeiro de 
advecção estival, que se arrasta sob a forma de baixos estratos. 
 
É igualmente frequente a ocorrência de dias com céu muito nublado, verificando-se o céu 
encoberto em média 139,3 dias por ano.  
 
Na realidade, “o nevoeiro e a nebulosidade são eminentemente característicos do clima 
atlântico. A sua localização e os seus tipos retratam de maneira expressiva a degradação 
progressiva, para o interior, da influência marítima” (Daveau et al., 1985). 
 
Na FIG. IV. 10 apresenta-se a variação anual da ocorrência de nevoeiro, expresso em 
número de dias / mês. 
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FIG. IV. 10 – Número de Dias com Nevoeiro. 
 
 
 

4.3.6 -  Orvalho e Geada 

A ocorrência de geadas é relativamente reduzida nesta região devido à acção 
moderadora do oceano em termos térmicos, ocorrendo durante 6 meses por ano (com a 
máxima ocorrência no mês de Janeiro), num total de 10,4 dias. 
 
Em relação ao orvalho não se encontram dados disponíveis para a estação climatológica 
considerada. 
 
 
 

4.3.7 -  Granizo e Queda de Neve 

Na estação de Porto / Pedras Rubras verifica-se anualmente a queda de granizo em  
5,4 dias, repartidos por nove meses, verificando-se o máximo no mês de Fevereiro  
(1,2 dias). Entre Junho e Setembro não se registam dias com queda de granizo. 
 
Em relação à queda de neve, apenas há registos em Janeiro onde se verifica, numa 
média de 0,1 dias, a ocorrência de solo coberto de neve. 
 
Em termos sintéticos pode-se afirmar no que respeita ao clima regional, que se está 
perante uma situação climática marcadamente marítima, em que o nevoeiro assume uma 
frequência importante e em que as condições médias de dispersão atmosférica são 
razoáveis devido à velocidade média dos ventos incidentes (14,0 km/h) e ao reduzido 
número de dias de calmaria (7,0% em média com um máximo de 12,5% em Agosto). 
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4.4  Caracterização Microclimática 

Em relação à caracterização microclimática da área em estudo, no que se refere aos 
fenómenos de circulação e acumulação de massas de ar junto ao solo, foram utilizadas 
metodologias expeditas e de carácter qualitativo como as propostas por Uhlig, 1956, e por 
Alexander, 1989, as quais foram adaptadas por Fernandes em 1991. 
 
De acordo com estas metodologias, que consideram a morfologia e a tipologia do uso do 
solo, é possível concluir que a zona interessada pelo projecto não apresenta fenómenos 
microclimáticos particulares, constituindo, no essencial, uma zona de reduzida drenagem 
atmosférica, em virtude de apresentar um declive nulo. 
 
A inexistência a montante de relevos significativos, que constituam zonas geradoras de 
brisas com uma energia cinética importante, acentua estas características.  
 
Contudo, a presença do mar modera a intensidade dos possíveis fenómenos de 
acumulação, determinando a inexistência de condicionantes microclimáticas que 
determinem desvios significativos relativamente ao padrão climático dominante. 
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5 . RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

5.1  Metodologia 

No que concerne aos recursos hídricos superficiais é feita uma descrição geral da bacia 
hidrográfica em que se insere o projecto – Bacia Hidrográfica do Rio Leça – e dos 
principais cursos de água. 
 
Esta análise foi realizada a nível regional e local, com recurso ao Índice Hidrográfico e 
Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal, à Carta Militar de Portugal à 
escala 1: 25 000, e ao reconhecimento local da zona. 
 
No âmbito dos recursos hídricos subterrâneos procedeu-se à caracterização das 
diferentes unidades hidrogeológicas e aquíferos que ocorrem na zona.  
 
 
  
5.2  Caracterização 

Tendo por base as sete Regiões Hidrográficas em que foi dividido o território de Portugal 
Continental, de acordo com o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de 
Água de Portugal, o projecto em estudo insere-se na Região Hidrográfica n.º 1 – Norte. 
 
Esta região inclui as bacias hidrográficas do Noroeste de Portugal, sendo limitada a Norte 
por Espanha, a Este e a Sul pela bacia hidrográfica do rio Douro, e a Oeste pelo Oceano 
Atlântico. Os principais rios desta região são o Minho, Lima, Neiva, Cávado, Ave e Leça. 
 
O Porto de Leixões localiza-se na bacia hidrográfica do rio Leça (FIG. IV. 11), numa área 
em que as poucas linhas de água existentes drenam directamente para o mar. Tratam-se 
de cursos de água temporários, que apresentam escoamento natural apenas a seguir às 
quedas de precipitação mais significativas. 
 
A bacia hidrográfica do rio Leça apresenta-se como a de maior significado na área do 
projecto possuindo uma área de 178,5 km2. O Rio Leça tem a sua nascente no Monte de 
Santa Luzia, concelho de Santo Tirso, a uma altitude de cerca de 462 metros, e percorre 
uma extensão de cerca de 43,0 km até à sua foz no Oceano Atlântico, no limite das 
freguesias de Leça da Palmeira e de Matosinhos, a Norte da cidade do Porto. 
 
O escoamento médio anual total na foz do rio Leça é de 107 hm3, sendo o ribeiro do 
Arquinho o seu afluente que contribui com o maior caudal (13,3 hm3). 
 
O rio Leça percorre no concelho de Matosinhos 16 km, desenvolvendo-se de modo 
bastante sinuoso e coincidindo por duas vezes com o limite do concelho da Maia. Apesar 
das suas reduzidas dimensões, a bacia do rio Leça apresenta características muito 
diversas que a distingue em vários aspectos de outras bacias da região Norte, 
nomeadamente no que diz respeito ao tipo de ocupação do solo e aos aspectos 
socioeconómicos. 
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Esta situação deve-se em grande parte à sua localização geográfica, numa área contígua 
à cidade do Porto, com os concelhos de Matosinhos e da Maia já integrados em grande 
parte na Área Metropolitana do Porto. Um outro facto também muito importante é a 
própria existência do Porto de Leixões, que conferiu à zona envolvente do estuário um 
desenvolvimento característico. 
 
Efectivamente, o estuário do rio Leça encontra-se bastante artificializado, uma vez foi 
transformado num porto de mar, encontrando-se ocupado, quase na sua totalidade, pelo 
Porto de Leixões.  
 
O problema mais grave na bacia hidrográfica do rio Leça é o elevado grau de poluição 
que os seus recursos hídricos apresentam, uma vez que, para além das águas de 
superfície, são igualmente drenadas, para aquele meio receptor, águas residuais urbanas 
e industriais, sem o tratamento adequado. 
 
Relativamente às linhas de água com vertente directa para o mar, estas constituem 
pequenos cursos de água de superfície, sendo os mais importantes, o conjunto dos 
ribeiros do Fundão e da Carreira, o conjunto dos ribeiros de Joane e do Cão e, na área 
urbana de Matosinhos, o conjunto dos ribeiros da Riguinha e de Carcavelos. 
 
Identificam-se ainda pequenas linhas de água de carácter torrencial sem expressão 
significativa, podendo assim considerar-se que a zona prevista para implantação do 
projecto apresenta um reduzido valor hidrológico. 
 
No Quadro IV. 2 apresentam-se as características físicas do rio Leça e dos seus principais 
afluentes, bem como a sua classificação, de acordo com o Índice Hidrográfico e 
Classificação Decimal. 
 
 

Quadro IV. 2 – Características Físicas do Rio Leça e Principais Afluentes. 
 

 

Designação Classificação 
Decimal 

Área da Bacia 
Hidrográfica (km2) 

Comprimento do 
Curso de Água (km) 

 
Rio Leça 102 178,5 43,0 

Ribeiro do Arquinho 102 02 33,3 11,0 

Ribeira da Silva Escura 102 02 01 6,5 3,7 

Ribeiro do Leando 102 04 19,7 9,0 

Ribeira da Junqueira 102 06 5,5 4,5 

Ribeira do Pisão 102 08 8,0 5,8 

Ribeira da Manga 102 01 8,6 5,5 

Ribeira da Cabeda 102 03 5,7 4,0 

Fonte: “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal”, 1981. 

 
 
Como se pode verificar pela classificação decimal, a ribeira da Silva Escura é afluente do 
ribeiro do Arquinho, sendo este, o ribeiro do Leando e as ribeiras da Junqueira, do Pisão, 
da Manga e da Cabeda, afluentes directos do rio Leça. 
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Fonte: Carta Militar de Portugal (folha n.º 1), à escala 1:250 000. 
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As direcções de escorrência dominantes são de Este para Oeste, sendo a escorrência 
dos cursos de água secundários sensivelmente perpendiculares a esta direcção, 
constituindo um padrão de drenagem do tipo dendrítico. 
 
Relativamente a estações hidrométricas, a rede hidrométrica da bacia do Leça resumia-
se a duas estações situadas sensivelmente no mesmo local (Pereiras e Fervença), que se 
encontram actualmente extintas, existindo dados apenas até ao ano de 1990. 
 
A sua localização é apresentada na FIG. IV. 11. No Quadro IV. 3 são apresentadas as suas 
coordenadas x e y. 
 
 

Quadro IV. 3 – Localização das Estações Hidrométricas do Rio Leça. 
 

 

Estação Localização (Coordenadas de Gauss) 

Código Designação Coordenada x Coordenada y 
Altitude (m) 

 

06G/03 Pereiras 174294,43 482498,68 333 

06G/04 Fervença 173869,04 481984,30 310 

Fonte: SNIRH, INAG 

 
 

No Quadro IV. 4 resumem-se para estas estações hidrométricas, os dados disponíveis 
(escoamentos mensais, médios, mínimos e máximos, registados entre os anos 
hidrológicos 1980/1981 e 1989/1990).  
 
Não existem dados mais recentes para estas estações uma vez que foram  
extintas. 
 
No Quadro IV. 5 são apresentados os valores médios para vários parâmetros hidrológicos 
disponíveis. 
 
Como se pode verificar pelos valores dos quadros referidos, na estação hidrométrica de 
Pereiras registaram-se valores para o escoamento e para o caudal superiores aos da 
estação de Fervença. Este facto deve-se provavelmente à existência de uma captação de 
água do rio Leça entre as duas estações hidrométricas. 
 
Ainda em relação ao escoamento, verifica-se que existe uma grande variabilidade ao 
longo dos anos, pelos valores máximos e mínimos mensais registados. 
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Quadro IV. 4 – Escoamentos Mensais para o Período Entre 1980/1981 e 1989/1990. 
 

 
Escoamentos Mensais (106 m3) 

Pereiras (06G/03) Fervença (06G/04) Meses 

Médio Mínimo Máximo Médio Mínimo Máximo 
 

Outubro 0,529 0 1,950 0,249 0,020 1,320 

Novembro 1,039 0,190 3,300 0,778 0,100 3,520 

Dezembro 2,484 0,270 9,430 1,812 0,210 4,470 

Janeiro 1,861 0,270 4,260 1,509 0,170 3,540 

Fevereiro 1,891 0,250 4,010 1,708 0,120 3,990 

Março 1,626 0,620 3,930 0,986 0,620 1,710 

Abril 2,046 0,430 5,060 1,193 0,320 2,040 

Maio 2,231 0,120 5,360 0,900 0,140 3,420 

Junho 1,348 0,060 4,200 0,341 0,100 0,810 

Julho 0,610 0,010 2,810 0,109 0,030 0,600 

Agosto 0,230 0,002 1,870 0,110 0,010 0,791 

Setembro 0,219 0,007 1,370 0,120 0,010 0,747 

Fonte: SNIRH, INAG 

 
 
 

Quadro IV. 5 – Valores Médios dos Parâmetros Hidrológicos. 
 

 

Estação 
Nível Médio 

Diário 
(m) 

Escoamento 
Mensal 
(106 m3) 

Caudal Médio 
Diário 
(m3/s) 

Caudal Máximo 
Anual Instantâneo 

(m3/s) 

Escoamento 
Anual 

(106 m3) 

 

Pereiras 
(período de 
observação) 

0,95 

(01/10/82 a 
30/09/90) 

1,299 

(01/01/80 a 
01/09/90) 

0,57 

(01/10/82 a 
30/09/90) 

7,90 

(25/09/81 a 
14/12/89) 

16,115 

(01/01/80 a 
01/01/89) 

Fervença 
(período de 
observação 

1,36 

(01/10/82 a 
30/09/90) 

0,800 

(01/04/80 a 
01/09/90) 

0,33 

(01/10/82 a 
30/09/90) 

12,64 

(25/09/81 a 
21/12/89) 

10,130 

(01/01/80 a 
01/01/89) 

Fonte: SNIRH, INAG 
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6 . QUALIDADE DA ÁGUA 

6.1  Metodologia 

Para a abordagem da qualidade da água na situação de referência foi avaliada a 
qualidade da água do rio Leça e da zona marítima (zona envolvente ao projecto e em 
cinco praias próximas ao Porto de Leixões). 
 
A caracterização do rio Leça teve por base dados disponibilizados pelo SMAS (Serviço 
Municipalizado de Águas e Saneamento) de Matosinhos, no âmbito da Monitorização 
da Qualidade da Água do Rio Leça, relativos a análises realizadas no período de 
2004 a 2006. 
 
Para a caracterização da zona marítima foram utilizados os resultados da monitorização 
efectuada pela APDL no âmbito dos projectos “Estabelecimento da Bacia de Rotação e do 
Canal de Acesso à Doca 4” e “Novo Terminal Multiusos no Porto de Leixões”, com início em 
Outubro de 2005 e que ainda se encontram em curso. 
 
No âmbito do presente EIA foram consideradas as monitorizações realizadas durante o 
ano de 2007. 
 
A análise dos dados de qualidade disponíveis para as águas superficiais foi feita tendo 
por base as normas de qualidade da água actualmente em vigor, nomeadamente as 
estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
 
 
 

6.2  Enquadramento Legislativo 

O quadro legislativo actual relativo à qualidade da água integra o Decreto-Lei n.º 236/98, 
de 1 de Agosto, que fixa as normas a que a água deve obedecer em função do tipo de 
utilização, com vista à sua protecção, preservação e melhoria da sua qualidade, a qual é 
avaliada em termos das suas propriedades organolépticas, físico-químicas e 
microbiológicas. 
 
A qualidade da água destinada ao consumo humano é regulada pelo 
Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro, o qual efectua a transposição da Directiva 
n.º 98/83/CE, do Concelho, de 3 de Novembro, relativa à qualidade da água destinada ao 
consumo humano. O referido diploma legal, que entrou em vigor no dia 25 de 
Dezembro de 2003, revogou a secção III do capítulo II do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto. 
 
No Quadro IV. 6 indicam-se os valores limite associados à água para consumo humano, 
água para rega, águas piscícolas, águas balneares e qualidade mínima de águas 
superficiais. 
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6.3  Caracterização da Qualidade da Água 
 
 

6.3.1 -   Rio Leça 

Apresenta-se de seguida uma breve caracterização da qualidade da principal linha de 
água na zona envolvente ao Porto de Leixões, o rio Leça, o qual constitui também o 
principal rio do concelho 
 
A sua água é utilizada essencialmente para a drenagem de águas pluviais e residuais, 
sendo as principais unidades industriais poluidoras do rio Leça e afluentes as 
indústrias de refrigerantes, os matadouros, as indústrias têxtil, químicas, siderúrgicas e 
metalo-mecânicas. 
 
Na caracterização da qualidade da água do rio Leça utilizaram-se os resultados de 
campanhas de análises realizadas nos últimos anos nas Estações de Ponte do Carro, Ponte 
das Varas e Ponte da Azenha. Estas estações, cuja localização se apresenta na FIG. IV. 12 
integram a rede de monitorização da qualidade do rio Leça. 
 
No Quadro IV. 7 apresentam-se os resultados das campanhas realizadas entre os anos de 
2004 e 2006. 
 
Com base no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, a qualidade da água do rio Leça foi 
avaliada tendo em conta a qualidade mínima para águas superficiais e os três usos 
potenciais: 
 

� Produção de água para abastecimento humano; 

� Sustento da vida piscícola; 

� Destinada à rega. 

 
Comparando os valores registados nas estações com os valores limite legislados para os 
diferentes usos, constata-se que os valores médios anuais dos vários parâmetros 
ultrapassam, na generalidade os valores estipulados na legislação, destacando-se os 
valores elevados de CBO5, azoto amoniacal, nitritos, coliformes totais, coliformes fecais e 
estreptococos fecais que registaram sempre valores superiores aos legislados. 
 
A água do rio Leça, nas estações analisadas, apresenta-se bastante contaminada o que 
impede a sua utilização para produção de água para consumo humano, mesmo sendo 
sujeita a tratamentos físico-químicos e biológicos, para rega ou para suporte de vida 
piscícola.  
 
Das três estações consideradas, a de Ponte das Varas é aquela que apresenta, na 
maioria das medições e nomeadamente ao nível microbiológico, os valores mais 
elevados indicando uma contaminação mais acentuada da água nesse local, com origem 
provável em efluentes descarregados próximo do local. 
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A estação de Ponte do Carro, situada mais a jusante do rio, é aquela que apresenta, na 
maioria das análises, valores mais baixos de contaminação, devido não só à diluição dos 
contaminantes como também à sua retenção nos sedimentos. 
 
O ano de 2004 é aquele que apresenta, na generalidade, valores mais baixos de 
contaminação o que indica um aumento da poluição e progressiva degradação da água 
do rio nos últimos anos. 
 
 
 

6.3.2 -  Zona marítima 

Para a caracterização da qualidade das águas da zona marítima consideram-se os 
resultados das monitorizações efectuadas pela APDL no âmbito dos projectos 
“Estabelecimento da Bacia de Rotação e do Canal de Acesso à Doca 4” e “Novo Terminal 
Multiusos no Porto de Leixões”. 
 
A monitorização realizada com o objectivo de avaliar o impacte na qualidade da água na 
envolvente ao projecto “Estabelecimento da Bacia de Rotação e do Canal de Acesso à 
Doca 4” teve início em Outubro de 2005 e ainda se encontra em curso. As amostras de 
água são recolhidas em 10 locais (A1 a A10), à superfície (S) e em profundidade (F) 
(FIG. IV. 13), e em 5 praias próximas ao Porto de Leixões: Praia de Leça (2 locais de 
amostragem: Farol da Boa Nova e Leça); Praia de Matosinhos (2 locais de amostragem: 
Matosinhos Norte e Matosinhos Sul); Praia do Castelo do Queijo; Praia do Molhe; e Praia 
de Gondarém. 
 
No âmbito do projecto do “Novo Terminal Multiusos no Porto de Leixões” foram realizadas, 
até ao momento, 3 campanhas de monitorização (Março, Abril e Maio de 2007), estando 
prevista uma nova campanha apenas um mês após o término das operações de 
dragagem inerentes ao referido projecto. As amostras de água foram recolhidas em 4 
locais (MUA1 a MUA4), à superfície (S) e em profundidade (F). Foi também recolhida 
uma amostra de água na Praia de Matosinhos (MUA5), próxima do Porto de Leixões. Os 
locais de amostragem encontram-se representados na FIG. IV. 13. 
 
Os parâmetros analisados, no contexto das monitorizações acima referidas, foram os 
seguintes: temperatura, pH, oxigénio dissolvido, cloretos, salinidade, turvação, SST, 
CBO5, CQO, mercúrio total, cádmio total, chumbo total, cobre total, zinco total, níquel 
total, crómio total, PCB (Bifenis Poli-Clorados), PAH (Hidrocarbonetos Policíclicos 
Aromáticos), HCB (Hexaclorobenzeno), fosfatos, nitratos, azoto amoniacal, óleos 
minerais, substâncias tensioactivas e carbono orgânico total (COT). 
 
Assim, para a caracterização da situação de referência da zona marítima na envolvente 
do projecto em estudo, consideram-se os resultados obtidos, nas referidas 
monitorizações, durante o ano de 2007, cujas cópias dos boletins analíticos foram 
incluídas no Anexo 2. 
 
A análise dos resultados permite caracterizar, de uma forma geral, a zona envolvente ao 
projecto e praias adjacentes em termos de qualidade da água, considerando os seguintes 
parâmetros:  
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→→→→ Temperatura 

 
As temperaturas não apresentam variações significativas ao longo do ano, sendo 
geralmente à superfície mais elevadas nos meses de Verão. Em profundidade, as 
temperaturas são superiores às registadas à superfície nos meses mais frios e inferiores 
nos meses mais quentes. 
 
Nas águas das praias as temperaturas seguem o mesmo tipo de variação ao longo do 
ano. 
 
 

→→→→ pH 
 
A água no Porto de Leixões apresentou-se ligeiramente alcalina, não havendo diferenças 
significativas entre os valores registados à superfície e em profundidade. 
 
Nas praias o pH da água é semelhante. 
 
 

→→→→ Oxigénio dissolvido 
 
Os valores não apresentam variações significativas ao longo do ano, quer à superfície 
quer em profundidade. Em profundidade, contudo, devido ao efeito da pressão, as 
concentrações foram sempre superiores. 
 
As águas das praias apresentam-se sempre bem oxigenadas. 
 
 

→→→→ Cloretos /Salinidade 
 
Os valores apresentam concentrações típicas de ambientes marinhos, sendo a sua 
variação não significativa ao longo do ano, quer à superfície quer em profundidade, 
sendo, contudo, ligeiramente superiores nos meses mais quentes. Também se verificam 
concentrações superiores nas amostragens em profundidade relativamente à superfície. 
 
As praias apresentam valores semelhantes aos registados no Porto de Leixões. As 
concentrações são ligeiramente superiores nos meses mais quentes. 
 
 

→→→→ Turvação/SST 
 
Os valores de turvação e SST apresentam variações significativas e aleatórias ao longo 
do ano, dos locais de amostragens e da profundidade, não apresentando um padrão de 
variação típico. 
 
Nas praias também se verificam alterações significativas e aleatórias quer na turvação 
quer nos SST, sendo, contudo, os valores superiores aos registados na zona do Porto de 
Leixões, com especial incidência nos meses de Verão. 
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→→→→ Compostos de azoto e fósforo 

 
As concentrações dos compostos nitrogenados analisados – azoto amoniacal e nitratos – 
são baixas em todas as amostras, havendo mesmos amostragens em que não foram 
detectados. O fósforo apresenta igualmente valores bastante baixos. Será, no entanto, de 
referir, que para estes parâmetros os valores à superfície apresentam valores superiores 
aos obtidos em profundidade. 
 
Nas praias os valores são igualmente baixos, não sendo detectáveis em algumas 
amostragens. 
 
 

→→→→ Substâncias tensioactivas 
 
No Porto de Leixões, de um modo geral, a concentração de substâncias tensioactivas 
(substâncias activas ao azul de metileno) é baixa, sendo os valores obtidos à superfície 
ligeiramente superiores aos registados em profundidade. Em algumas amostras, contudo, 
foram obtidos valores que ultrapassam o Valor Máximo Admissível (VMA) estipulado para 
qualidade mínima para águas superficiais (0.5 mg/L). 
 
Nas praias os valores são igualmente baixos, no entanto, na maioria das amostragens 
efectuadas, são superiores aos obtidos no Porto de Leixões. Verificaram-se, em diversas 
amostragens, valores que ultrapassam o Valor Máximo Recomendado (VMR) estipulado 
legalmente para águas balneares (0.3 mg/L). 
 
 

→→→→ Óleos Minerais 
 
As concentrações de óleos minerais apresentaram uma grande variabilidade no decorrer 
das amostragens efectuadas, ultrapassando, frequentemente o VMR legalmente para 
águas balneares (0.3 mg/L). 
 
Nas praias os valores são igualmente elevados e, na sua maioria, superiores ao VMR 
estipulado para águas balneares. 
 
 

→→→→ Matéria Orgânica 
 
O teor de matéria orgânica foi avaliado através de 3 parâmetros: carência bioquímica de 
oxigénio (CBO5), oxidabilidade ao KMnO4 e carbono orgânico total (COT). Os valores 
obtidos foram bastante baixos, sendo sempre inferiores ao VMA estipulado na qualidade 
mínima para águas superficiais. 
 
Os valores registados nas amostragens nas praias foram igualmente baixos. 
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→→→→ Micropoluentes Inorgânicos 

 
Foram determinados os seguintes micropoluentes inorgânicos: cádmio (Cd), chumbo 
(Pb), cobre (Cu), crómio (Cr), níquel (Ni), mercúrio (Hg) e zinco (Zn). Nas águas do Porto 
de Leixões foram detectadas a presença de mercúrio, praticamente em todas as 
amostragens, e, pontualmente, Níquel, Chumbo e Zinco. As concentrações de mercúrio 
ultrapassaram, na maioria dos casos, o VMA estipulado legalmente para a “Qualidade 
mínima para as águas superficiais” (1 µg/L). 
 
Nas praias também foi encontrado mercúrio na maioria das amostras e Zinco e Níquel 
pontualmente. Os valores de mercúrio quando detectados foram sempre superiores a 
1,5 µg/L. 
 
 

→→→→ Micropoluentes Inorgânicos 
 
A soma das concentrações dos 7 PCBs considerados para efeitos de avaliação da 
qualidade da água (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 136, PCB 153, PCB 180) 
foi sempre inferior a 12 ng/L. 
 
Relativamente aos PAHs, foram determinadas as concentrações de 12 compostos: 
Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, 
Pireno, 1,2 Benzo(a)antraceno, Criseno, Benzo(b)fluoranteno e Benzo(k)fluoranteno. A 
soma das concentrações dos PAHs, nas águas do Porto de Leixões foi, na maioria das 
amostragens efectuadas, inferior a 250 ng/L. 
 
Nas praias, em algumas amostragens foram detectados PAHs, em concentrações por 
vezes superiores a 250 ng/L. 
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Quadro IV. 6 – Objectivos Ambientais de Qualidade das Águas Superficiais. 
  

Água Para Consumo Humano Águas Piscícolas 
Parâmetros 

A1 A2 A3 
Água Para Rega 

Salmonídeos Ciprinídeos 
Águas Balneares 

Qualidade 
Mínima(2) 

 

PH (Escala Sorênsen) 6,5 - 8,5(1) 5,5 - 9,0(1) 5,5 - 9,0(1) 4,5 - 9,0(2) 6,0 – 9,0(2) 6,0 – 9,0(2) 6,0 – 9,0 5,0 – 9,0 

Temperatura (ºC) 25(2) 25(2) 25(2) --- 21,5(2) 28(2) --- 30 

Condutividade (µS/cm, 20ºC) 1 000(1) 1 000(1) 1 000(1) --- --- --- --- --- 

Oxigénio Dissolvido (%) 70(3) 50(3) 30(3) --- 50% ≥ 9(2) 50% ≥ 7(2) 80 – 120(1) 50(3) 

CQO (mg/l O2) --- --- 30(1) --- --- --- --- --- 

CBO5 (mg/l O2) 3(1) 5(1) 7(1) --- 3(1) 6(1) --- 5 

Fenóis (mg/l C6H5OH) 0,001(2) 0,001(1)-0,005(2) 0,010(1)-0,10(2) --- --- --- 0,005(1) – 0,05(2) --- 

Óleos Minerais (mg/l) --- --- --- --- --- --- 0,3(1) --- 

Sólidos Suspensos Totais (mg/l) 25(1) --- --- 60(1) 25(1) 25(1) --- --- 

Nitratos (mg/l NO3) 50(2) 50(2) 50(2) 50(1) --- --- --- --- 

Nitritos (mg/ NO2) --- --- --- --- 0,01(1) 0,03(1) --- --- 

Azoto Amoniacal (mg/l NH4) 0,05(1) 1,50(2) 4,0(2) --- 1(2) 1(2) --- 1,0 

Cloretos (mg/l CI) 200(1) 200(1) 200(1) 70(1) --- --- --- 250 

Manganês (mg/l Mn) 0,05(1) 0,10(1) 1,0(1) 0,20(1) - 10(2) --- --- --- --- 

Cobre (mg/l Cu) 0,02(1) – 0,05(2) 0,05(1) 1,0(1) --- --- --- --- 0,1 

Fósforo Total (mg/l P) --- --- --- --- --- --- --- 1 

Mercúrio Total (mg/l Hg) 0,0005(1)-0,001(2) 0,0005(1)-0,001(2) 0,0005(1)-0,001(2) --- --- --- --- 0,001 

Arsénio Total (mg/l As) 0,01(1) – 0,05(2) 0,05(2) 0,05(1) – 0,10(2) 0,10(1) – 10(2) --- --- --- 0,1 

Cádmio Total (mg/l Cd) 0,001(1)-0,005(2) 0,001(1)-0,005(2) 0,001(1)-0,005(2) 0,01(1) – 0,05(2) --- --- --- 0,01 

Crómio Total (mg/l Cr) 0,05(2) 0,05(2) 0,05(2) 0,10(1) – 20(2) --- --- --- 0,05 

Chumbo Total (mg/l Pb) 0,05(2) 0,05(2) 0,05(2) 5,0(1) – 20(2) --- --- --- 0,05 

Níquel Total (mg/l Ni) --- --- --- 0,5(1) – 20(2) --- --- --- 0,05 

Substâncias Tensoactivas Aniónicas (mg/l) 0,2(1) 0,2(1) 0,5(1) --- --- --- 0,3(1) 0,5 

Coliformes Fecais (NMP/100 ml)  20(1) 2 000(1) 20 000(1) 100(1) --- --- 100(1) – 2 000(2) --- 

Estreptococos Fecais (NMP/100 ml)  20(1) 1 000(1) 10 000(1) --- --- --- 100(1) --- 

Coliformes Totais (NMP/100 ml)  50(1) 5 000(1) 50 000(1) --- --- --- 500(1) – 10 000(2) --- 

(1) - Valor Máximo Recomendado  (2) – Valor Máximo Admissível  (3) – Valor Mínimo Recomendado 
Fonte:  Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto 

 Anexo I – Qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo humano 
 Anexo X – Qualidade das águas para fins aquícolas - águas piscícolas 
 Anexo XV – Qualidade de águas balneares 
 Anexo XVI – Qualidade das águas destinadas à rega 

 Anexo XXI – Qualidade mínima para águas superficiais 
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Quadro IV. 7 – Dados de Qualidade da Água do Rio Leça. 

 
 

Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 

Estações Parâmetros Analisados 

Ponte de Azenha Ponte de Varas Ponte de Carro Ponte de Azenha Ponte de Varas Ponte de Carro Ponte de Azenha Ponte de Varas Ponte de Carro 
 

pH (escala Sorensen) 7,0 7,0 7,2 7,3 7,3 7,4 7,2 7,3 7,3 

CQO (mg/l O2) 66,0 66,4 64,1 58,6 73,3 52,6 28,8 56,6 23,1 

CBO5 (mg/l O2) 14,2 16,7 11,8 20,7 18,3 15,4 16,6 29,3 13,9 

Azoto amoniacal (mg/l NH4) 9,0 9,3 8,9 21,2 20,4 19,9 13,1 13,4 10,2 

Oxigénio dissolvido (mg/l O2) 48,5 47,9 52,1 40,1 41,4 50,6 28,9 30,5 24,8 

Sólidos Suspensos Totais (mg/l) 27,8 18,5 27,8 21,4 29,0 22,6 27,1 29,8 29,5 

Nitritos (mg/l NO2) 0,44 0,23 0,60 0,54 1,73 0,54 -- -- -- 

Cloretos (1) (mg/l Cl) 40,0 -- 30,0 -- -- -- -- -- -- 

Coliformes totais (NMP / 100 ml) 1,27*106 2,27*106 4,46*105 6,20*105 1,11*106 1,30*106 1,16*107 2,17*107 2,62*106 

Coliformes Fecais (NMP / 100 ml) 2,12*105 4,67*105 1,34*105 1,70*105 4,02*105 9,54*104 7,41*105 2,81*106 1,67*106 

Estreptococos Fecais (NMP / 100 ml) 5,90*104 6,50*104 2,16*104 1,26*105 1,53*105 7,26*104 7,62*104 1,21*105 1,80*104 

Condutividade (µS/cm) 375 389 424 592 569 584 586 565 647 

Fósforo Total (mg/l P) 0,13 0,18 0,16 32,5 457 420 2,01 1,84 1,28 

Manganês (1)
 (mg/l Mn) 0,08 -- 0,10 -- -- -- -- -- -- 

Cobre (1) (mg/l Cu) 0,05 -- 0,02 -- -- -- -- -- -- 

  Fonte: SMAS Matosinhos, 2007 

   (1) – Corresponde apenas a uma medição 
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7 . QUALIDADE DOS SEDIMENTOS MARINHOS 

7.1  Metodologia 

No âmbito deste estudo foi efectuada uma campanha de recolha de sedimentos no 
dia 2 de Abril de 2008. Estas amostras foram obtidas por sucção, usando uma seringa 
(FIG. IV. 14), sendo as respectivas carotes transferidas, na sua totalidade, para dentro de 
sacos de polietileno e guardadas em malas térmicas, antes do transporte para o 
laboratório. 
 

 

  

 
FIG. IV. 14 – Seringa utilizada para a extracção de amostras de sedimentos por sucção. 

 
 
As amostras de sedimentos foram recolhidas em 7 locais de amostragem (E1 a E7). No 
Quadro IV. 8 apresentam-se as respectivas coordenadas e na FIG. IV. 15 pode verificar-se 
a sua localização. 
 
Os parâmetros monitorizados foram: densidade, percentagem de sólidos (teor de 
humidade), análise granulométrica, arsénio total, mercúrio total, cádmio total, chumbo 
total, cobre total, zinco total, níquel total, crómio total, PCB (Bifenis Poli-Clorados), PAH 
(Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos), HCB (Hexaclorobenzeno), carbono orgânico 
total (COT) e toxicidade aguda (teste Microtox). 
 
A avaliação do grau de contaminação dos sedimentos, bem como a sua respectiva 
classificação, foram feitas de acordo com o disposto na Portaria nº 1450/2007 (Diário da 
República, 1.ª série — N.º 217 — 12 de Novembro de 2007). 
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Quadro IV. 8 – Coordenadas dos locais de amostragem de sedimentos. 

 
 

Coordenadas (1) Coordenadas (2) 
Amostra 

M (m) P (m) f(º ‘ “) N l (º ‘ “) W 
 

E1 -48190 168385 41º 10’ 59.53” 8º 42’ 21.01” 

E2 -48050 168408 41º 11’ 00.31” 8º 42’ 21.01” 

E3 -47712 168190 41º 10’ 53.31” 8º 42’ 06.45” 

E4 -47705 167953 41º 10’ 45.63” 8º 42’ 06.08” 

E5 -47881 167872 41º 10’ 42.97” 8º 42’ 13.61” 

E6 -47716 167793 41º 10’ 40.44” 8º 42’ 06.51” 

E7 -47894 167713 41º 10’ 37.81” 8º 42’ 14.12” 

(1)
 Coordenadas no Sistema Hayford-Gauss Datum 73 

(2)
 Coordenadas no Sistema WGS-84 

 
 
 

  

 
FIG. IV. 15 – Estações de amostragem para a caracterização de sedimentos. 
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7.2  Enquadramento Legislativo 

De acordo com a Portaria em vigor [Portaria nº 1450/2007 (Diário da República, 1.ª série – N.º 
217 – 12 de Novembro de 2007)], os materiais dragados são classificados em cinco classes, 
segundo o seu grau de contaminação, tal como se apresenta no Quadro IV. 9. 
 
 

Quadro IV. 9 – Classificação de Materiais Dragados. 
 

 

Parâmetro (1) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

 

Arsénio (As) < 20 20 – 50 50 – 100 100 – 500 > 500 

Cádmio (Cd) < 1 1 – 3 3 – 5 5 – 10 > 10 

Crómio (Cr) < 50 50 – 100 100 – 400 400 – 1 000 > 1 000 

Cobre (Cu) < 35 35 – 150 150 – 300 300 – 500 > 500 

Mercúrio (Hg) < 0,5 0,5 – 1,5 1,5 – 3,0 3,0 – 10 > 10 

Chumbo (Pb) < 50 50 – 150 150 – 500 500 – 1 000 > 1 000 

Níquel (Ni) < 30 30 – 75 75 – 125 125 – 250 > 250 

Zinco (Zn) < 100 100 – 600 600 – 1 500 1 500 – 5 000 > 5 000 

PCB (soma) < 5 5 – 25 25 - 100 100 - 300 > 300 

PAH (soma) < 300 300 – 2 000 2 000 – 6 000 6 000 – 20 000 > 20 000 

HCB < 0,5 0,5 – 2,5 2,5 – 10 10 - 50 >50 

Fonte: Portaria 1450/2007, DR Iª Série, n.º 217, de 12/11/2007. 
(1)

 Concentração de metais em mg/Kg e concentração de compostos orgânicos em µg/Kg. 

 
 
 
O significado de cada uma das classes é descrito em seguida: 
 

� Classe 1 – Material dragado limpo – pode ser depositado no meio aquático ou reposto 
em locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas 
restritivas. 

� Classe 2 – Material dragado com contaminação vestigiária – pode ser imerso no meio 
aquático, tendo em atenção as características do meio receptor e o uso legítimo do 
mesmo. 

� Classe 3 – Material dragado ligeiramente contaminado – pode ser utilizado para 
terraplenos ou no caso de imersão necessita de estudo aprofundado do local de 
deposição e monitorização posterior do mesmo. 

� Classe 4 – Material dragado contaminado – deposição em terra, em local 
impermeabilizado, com a recomendação de posterior cobertura de solos 
impermeáveis. 

� Classe 5 – Material muito contaminado – idealmente não deverá ser dragado; em caso 
imperativo, deverão os dragados ser tratados como resíduos industriais, sendo 
proibida a sua imersão e a sua deposição em terra. 
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7.3  Caracterização Física 

As análises das amostras de sedimentos foram efectuadas nos laboratórios e os 
respectivos resultados analíticos são apresentados no Anexo 3.1. 
 
A análise aos resultados permite concluir o seguinte: 
 
 

→→→→ Densidade 
 
A densidade dos sedimentos (amostras tal qual) foi determinada relativamente à água 
destilada a 20 ºC e variou entre 2,02 e 2,55 (FIG. IV. 16). As amostras de menor densidade 
apresentam, como seria de esperar, um maior conteúdo em matéria orgânica. 
 

 
 

FIG. IV. 16 – Densidade das amostras de sedimento. 
 
 
 

→→→→ Análise granulométrica 
 
A análise granulométrica das partículas de sedimento foi primeiramente efectuada por 
peneiração, para calcular a percentagem das fracções com granulometria � 63 �m 
(siltes+argilas), entre 63 �m e 2 mm, entre 2 e 4 mm e acima de 4 mm. 
 
A fracção � 63 �m foi depois analisada por difractometria de laser, tendo sido 
determinada a média, a mediana e o desvio padrão da distribuição e ainda o diâmetro 
correspondente aos percentis P10, P25, P50, P75 e P90. 
 
Em nenhuma das amostras de sedimento se encontraram partículas de tamanho superior 
a 4 mm e só num pequeno número de amostras se obtiveram partículas acima de 2 mm.  
 
Em todas as amostras, a fracção entre 63 �m e 2 mm representou entre 70,3 e 92,1 % da 
massa total de sedimento (FIG. IV. 17). 
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FIG. IV. 17 – Resultados da análise granulométrica dos sedimentos. 
 
 
Na FIG. IV. 18 pode observar-se a variação do diâmetro médio das partículas da 
fracção � 63 �m. 
 
 

 
 

FIG. IV. 18 – Diâmetro médio das partículas da fracção � 63 �m (siltes+argilas). 
 
 
 

→→→→ Teor de sólidos 
 
O teor de sólidos nas amostras de sedimentos variou entre 41,3 e 63,2% (FIG. IV. 19). As 
diferenças são devidas quer à relação entre a fracção silto-argilosa e a fracção de areia, 
quer ao modo como foi recolhida a amostra. Nos casos em que o material foi recolhido 
mais à superfície, uma vez que a altura de sedimento depositado era menor, 
apresentava-se com maior conteúdo de água. 
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FIG. IV. 19 – Percentagem de sólidos nas amostras de sedimentos. 
 
 
 

→→→→ Carbono orgânico total 
 
O teor de carbono orgânico total foi determinado na fracção � 2 mm e variou 2,2 
(22 mg/g) e 2,9% (29 mg/g), conforme se pode observar na FIG. IV. 20. 
 
 

 
 

FIG. IV. 20 – Carbono Orgânico Total na fracção � 2 mm. 
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7.4  Caracterização Química 

 
→→→→ Micropoluentes inorgânicos 

 
Foram determinados arsénio (As), cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobre (Cu), crómio (Cr), 
níquel (Ni), mercúrio (Hg) e zinco (Zn) na fracção de sedimento de granulometria � 2 mm 
(siltes+argilas+areia). O teor de cádmio em todas as amostras foi inferior a 0,6 mg/kg. 
 
Nas FIG. IV. 21 a FIG. IV. 27 são apresentadas as concentrações dos restantes metais nos 
diferentes locais de amostragem. O chumbo, cobre, crómio e zinco apresentam padrões 
de variação espacial semelhante. O mercúrio apresenta concentrações entre cerca de 
0,99 e 2,92 mg/kg, o arsénio variou entre 3,3 e 13,8 mg/kg e o teor de níquel variou entre 
10,7 e 20,4 mg/kg. 
 
 

 
 

FIG. IV. 21 – Teor de Arsénio na fracção de sedimento � 2 mm. 
 
 

 
 

FIG. IV. 22 – Teor de Chumbo na fracção de sedimento � 2 mm. 
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FIG. IV. 23 – Teor de Cobre na fracção de sedimento � 2 mm. 
 
 

 
 

FIG. IV. 24 – Teor de Crómio na fracção de sedimento � 2 mm. 
 
 

 
 

FIG. IV. 25 – Teor de Mercúrio na fracção de sedimento � 2 mm. 
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FIG. IV. 26 – Teor de Níquel na fracção de sedimento � 2 mm. 
 
 

 
 

FIG. IV. 27 – Teor de Zinco na fracção de sedimento � 2 mm. 
 
 
 

→→→→ Micropoluentes orgânicos 
 
A soma das concentrações dos 7 PCBs analisados na fracção dos sedimentos � 2 mm 
(PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 136, PCB 153, PCB 180) variou entre não 
detectado (< 5�g/kg) e 82 �g/kg (FIG. IV. 28). 
 
Relativamente aos PAHs (FIG. IV. 29), foram determinadas as concentrações de 12 
compostos: Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, 
Fluoranteno, Pireno, 1,2Benzo(a)antraceno, Criseno, Benzo(b)fluoranteno e Benzo(k) 
fluoranteno. 
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A soma das respectivas concentrações não excedeu 4,8 mg/kg (valor registado na 
estação E6). 
 
O segundo valor mais elevado ocorreu na estação E2, o que leva a considerar este local 
como o mais problemático em termos de micropoluentes orgânicos. 
 
O HCB foi não foi detectado em nenhuma estação de amostragem. 
 
 

 
 

FIG. IV. 28 – Teor de PCBs na fracção de sedimento � 2 mm. 
 
 
 

 
 

FIG. IV. 29 – Teor de PAHs na fracção de sedimento � 2 mm. 
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7.5  Caracterização Toxicológica 

A toxicidade aguda dos extractos aquosos dos sedimentos foi determinada através do 
efeito inibitório na emissão de luz sofrido pelas bactérias marinhas bioluminescentes 
Photobaterium phosphoreum (Vibrio fischeri).  
 
Qualquer efeito tóxico exercido sob as bactérias afecta seu metabolismo, reflectindo-se 
na quantidade de luz emitida. Após um determinado tempo de contacto entre as bactérias 
e a amostra a analisar, a uma temperatura constante de 15ºC, mediu-se a diferença de 
bioluminescência usando o analisador Microtox®.  
 
O procedimento experimental usado foi o indicado pelo fabricante do equipamento, 
complementado com a norma ASTM D 5660–96. Recorreu-se também às normas DIN 38 
412-34 de 1997 e AFNOR T90-320. As bactérias utilizadas, liofilizadas segundo a norma 
Alemã DIN 38412 L341, são as indicadas para utilização no teste Microtox®.  
 
As amostras apresentaram uma percentagem de inibição negativa, o que, em termos 
reais, significa que ocorreu uma estimulação dos sistemas biológicos de emissão de luz, 
impossibilitando assim o cálculo do valor de CI50. 
 
 
 

7.6  Classificação dos Sedimentos 

As amostras de sedimentos (fracção � 2 mm) foram classificadas de acordo com o 
disposto na Portaria nº 1450/2007 (Diário da República nº 217 de 12/11/2007 – 1ª Série).  
 
No Anexo 3.2 estão registados os resultados analíticos obtidos para cada amostra e a 
respectiva classificação e no Quadro IV. 10 é apresentado um resumo da situação 
encontrada. Com a excepção do sedimento E1, que está na classe 2, todos sedimentos 
pertencem à classe 3. 
 
 

Quadro IV. 10 – Classificação dos Sedimentos. 
 

             
Classificação dos sedimentos de acordo com a Portaria n.º 1450/2007, 

de 12 de Novembro Sedimento Classificação Global 
dos Sedimentos 

Cr Pb Ni Zn Cd Cu Hg As PCB HCB PAH 
             

E1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 

E2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 

E3 3 3 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 

E4 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 3 

E5 3 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 

E6 3 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 3 

E7 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 
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8 . QUALIDADE DO AR 

8.1  Metodologia 

No presente ponto apresenta-se a caracterização da qualidade do ar na zona de 
influência do projecto. 
 
Numa fase inicial faz-se o enquadramento legislativo no que concerne à qualidade do ar 
ambiente, seguida da identificação das principais fontes poluidoras existentes na área em 
estudo. 
 
Posteriormente, apresenta-se uma caracterização da qualidade do ar na zona do projecto 
e na sua envolvente, tendo por base os dados de qualidade do ar disponíveis para as 
estações de monitorização pertencentes à Rede de Qualidade do Ar do Norte mais 
próximas e representativas da zona, que são as Estações de Monitorização de Matosinhos, 
Perafita, Leça do Balio, Custóias, Vila Nova da Telha e Senhora da Hora. 
 
Na FIG. IV. 30 apresenta-se a localização das referidas Estações de Monitorização de 
Qualidade do Ar. 
 
Esta avaliação teve por base os registos nas seis estações respeitantes aos poluentes 
dióxido de enxofre, dióxido de azoto, partículas em suspensão (PM10), monóxido de 
carbono e ozono no período de 2004 a 2006. 
 
Na envolvente do projecto existem diversas fontes de emissão. No Registo Europeu de 
Emissão de Poluentes são referenciadas a Refinaria do Porto, a LIPOR II (Central de 
Tratamento de Resíduos Urbanos do Grande Porto) e a Unicer Cervejas S.A. – Centro de 
Produção de Leça do Balio, como fontes emissoras de NOx existentes no domínio de 
estudo. Estas entidades forneceram a informação necessária relativa às emissões dos 
poluentes considerados, bem como a localização e estrutura das suas fontes fixas mais 
relevantes.  
 
Para além das fontes de emissão já referidas, a zona de estudo apresenta ainda outra 
fonte industrial relevante, as Indústrias Jomar – Madeiras e Derivados, S.A. 
 
 
 

8.2  Enquadramento Legislativo 

O Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho define as linhas de orientação da política de 
gestão da qualidade do ar em Portugal. 
 
O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, e o Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de 
Dezembro, em conformidade com os objectivos traçados no Decreto-Lei n.º 276/99, 
estabelecem, designadamente, os valores limite e os limiares de alerta para as 
concentrações de determinados poluentes no ar ambiente.  
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Assim, no Decreto-Lei n.º 111/2002 são estabelecidos valores limite para o dióxido de 
enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão com diâmetro 
inferior a 10 µm (PM10), chumbo, benzeno e monóxido de carbono com datas de 
cumprimento de 1 de Janeiro de 2005 (actualmente em vigor) e de 1 de Janeiro de 2010. 
Para determinados poluentes foram estabelecidas margens de tolerância aplicáveis entre 
a entrada em vigor e a data de cumprimento. 
 
Durante o referido período transitório e conforme disposto no Artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 111/2002 (Norma de Aplicação Transitória), tem-se que:    b) Mantêm-se em vigor, 
até 1 de Janeiro de 2010, os valores limite e os métodos de referência de amostragem e 
análise constantes, respectivamente, dos Anexos I e III à Portaria n.º 286/93, de 12 de 
Março, no que se refere ao dióxido de azoto.” 
 
O Decreto-Lei n.º 320/2003 visa definir objectivos a longo prazo, valores alvo, um limiar 
de alerta e um limiar de informação, bem como métodos e critérios comuns para a 
avaliação das concentrações de ozono e suas substâncias precursoras no ar ambiente e 
para a informação ao público. 
 

No Quadro IV. 11 apresentam-se os valores normativos de qualidade do ar para o dióxido 
de enxofre, dióxido de azoto, partículas em suspensão (PM10) e monóxido de carbono, de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 111/2002 e para o ozono, de acordo com o Decreto-lei 
n.º 320/2003. 
 

No Quadro IV. 12 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para a qualidade do ar tendo em conta efeitos no Homem que não estão 
directamente relacionados com doenças cancerígenas ou incomodidade devido ao odor. 
 

No Quadro IV. 13 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para a qualidade do ar no sentido de proteger a vegetação terrestre. 
 
De referir que, quando os valores de qualidade do ar observados são de ordem inferior 
aos recomendados pela OMS, não é expectável que a exposição permanente conduza a 
efeitos nocivos para o Homem ou vegetação. 
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Quadro IV. 11 – Valores Normativos da Qualidade do Ar –  

Decretos-Lei n.º 111/2002 e 320/2003. 
 

   

Período Considerado 
Poluente Legislação 

1 h 8 h 24 h Ano Civil AOT40 
   

Decreto-Lei n.º 111/2002 (�g/m3) 

Valor Limite para Protecção da Saúde Humana 350(1) — 125 (2) — — 

Valor Limite para Protecção dos Ecossistemas  — — — 20 — 
Dióxido de 

Enxofre 

Limiar de Alerta 500 (3) — — — — 

Valor Limite para Protecção da Saúde Humana 
(4) 200 (5) — — 40 (6) — Dióxido 

de Azoto 
Limiar de Alerta 400 (3) — — — — 

Partículas em 
Suspensão 

(PM10) 
Valor Limite para Protecção da Saúde Humana — — 50 (7) 40 — 

Monóxido de 
Carbono Valor Limite para Protecção da Saúde Humana — 10 000 — — — 

Decreto-Lei n.º 320/2003 (�g/m3) 

Valor Alvo para Protecção da Saúde Humana(8) — 120(9) — — — 

Valor Alvo para Protecção da Vegetação(10) —  — — 18 000(11) 

Objectivos a Longo Prazo para Protecção da 
Saúde Humana(12) — 120 — — — 

Objectivos a Longo Prazo para Protecção da 
Vegetação(10) — — — — 6 000 

Limiar de Informação 180 — — — — 

Ozono 

Limiar de Alerta 240(3)     

Notas: 

(1) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil. 
(2) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil. 
(3) – Valor medido em três horas consecutivas, em locais que sejam representativos da qualidade do ar, numa área de pelo menos 100 

km2, ou numa zona ou aglomeração, consoante o espaço que apresentar menor área. 
(4) – Data de cumprimento: 1 de Janeiro 2010 (Valores indicativos). De referir que está ainda em vigor para este parâmetro a Portaria n.º 

286/93, de 12 de Março, que estipula para o NO2 o valor limite de 200 µg/m3 para o Percentil 98, e como valores guia: 50 para o 
Percentil 50 e  
135 µg/m3 para o Percentil 98. 

(5) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil – A margem de tolerância é de 80µg/m3 à data de 
entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 
meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

(6) – A margem de tolerância é de 16µg/m3 à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir 
de 1 de Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

(7) – Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil. 
(8) – Valor máximo das médias octo-horárias do dia. O valor máximo das médias de concentração octo-horárias do dia será seleccionado 

pela análise das médias por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de dados horários e actualizados de hora a 
hora. Cada média octo-horária assim calculada será atribuída ao dia em que termina, ou seja, o primeiro período de cálculo para um 
dia determinado será o período decorrido entre as 17 horas do dia anterior e a 1 hora desse dia; o último período de cálculo para um 
dia determinado será o período entre as 16 e as 24 horas desse dia. 

(9) – Valor a não exceder mais de 25 dias por ano civil, calculado em média em relação a três anos. Caso os dados anuais utilizados 
para a determinação das médias relativas a três ou cinco anos não sejam completos e consecutivos, os requisitos mínimos para 
verificação do cumprimento dos valores alvo são os seguintes: Valor alvo para protecção da saúde humana – dados válidos por um 
ano; Valor alvo para protecção da vegetação – dados válidos por três anos. 

(10) – Exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb calculado com base em valores horários medidos de Maio a Julho 
(inclusive). 

(11) – Calculados em média em relação a 5 anos. 
(12) – Valor máximo da média diária octo-horária num ano civil 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 

 Julho.2008  

Cap.IV_pág.64 

Volume 2_Relatório Síntese 

 
Quadro IV. 12 – Valores Recomendados pela OMS para Protecção da Saúde Humana. 

 
   

Poluente Valor Recomendado Período 

   

Ozono 120 �g/m3 (0,06 ppm) 8 h 

Dióxido de Azoto 
200 �g/m3 (0,11 ppm) 

40 to 50 �g/m3 (0,021 to 0,026 ppm) 

1 h 
Anual 

Dióxido de Enxofre 

500 �g/m3 (0,175 ppm) 

125 �g/m3 (0,044 ppm) 

50 �g/m3 (0,017 ppm) 

10 min 

24 h 

Anual 

Partículas em suspensão a)  

Monóxido de Carbono 

100 mg/m3 (90 ppm)b) 

60 mg/m3 (50 ppm) 

30 mg/m3 (25 ppm) 

10 mg/m3 (10 ppm) 

15 min 

30 min 

1 h 

8 h 

Chumboc) 0,5 mg/m3 Anual 

a) Não foram estabelecidos valores para partículas em suspensão dado que não existe nenhum valor limite evidente 
associado a causas de morbilidade e mortalidade. 

b) O valor recomendado visa prevenir que os níveis de carboxihemoglobina no sangue não excedam 2,5 %. Os valores 
superiores baseiam-se em estimativas matemáticas para diferentes períodos de exposição. 

c) O valor guia para o chumbo foi estabelecido pela OMS em 1987. 
 
Fonte: WHO regional publications. European series, No. 91; “Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd edition. 

 
 

Quadro IV. 13 – Valores Recomendados pela OMS para Protecção da Vegetação. 
 

   

Poluente Valor Recomendado Período 

   

Nível crítico 10–30 µg/m3 a) Anual Dióxido de 
Enxofre 

Carga crítica 250–1500 eq/ha/anob) Anual 

Nível crítico 30 µg/m3 Anual Óxidos de 
Azoto 

Carga crítica 5–35 kg N/ha/anob) Anual 

Ozono Nível crítico 0,2–10 ppm·ha,c) 5 dias–6 meses 

a) Depende do tipo de vegetação. 

b) Depende do tipo de solo e ecossistema. 

c) AOT: exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb 

 
 
 

8.3  Identificação das Principais Fontes de Poluição 

O Porto de Leixões localiza-se numa zona onde é possível constatar o forte domínio de 
instalações industriais e armazéns, salientando-se a Refinaria do Porto da Petrogal, as 
Industrias Jomar – Madeiras e Derivados, S.A., a Central de Tratamento de Resíduos 
Urbanos do Grande Porto (LIPOR II) e a Unicer Cervejas, S.A. – Centro de Produção de 
Leça do Balio. 
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É de salientar que estas duas últimas unidades estão referenciadas no Registo Europeu 
de Emissão de Poluentes como fontes emissoras de NOx. 
 
A envolver a zona em estudo existem importantes infraestruturas rodoviárias, que 
registam elevados níveis de tráfego, como a Auto-Estrada A28, o Itinerário Complementar 
IC24, o Itinerário Complementar IC1 e a Estrada Nacional EN107. 
 
Para além das fontes de poluição referidas, é ainda de referir a existência do Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, localizado a Nordeste, e a ETAR de Leça da Palmeira, localizada 
a Norte, esta última que constitui também uma fonte de poluição atmosférica 
principalmente ao nível dos odores libertados. 
 
Será também de referir o próprio Porto de Leixões, onde são manuseados diversos 
produtos conduzindo a emissões fugitivas com origem na armazenagem e circulação de 
camiões e navios 
 
 
 
 

8.4  Caracterização da Qualidade do Ar 
 
8.4.1 -  Caracterização com Base nas Estações de Monitorização 

 
a) Estações de Monitorização 
 
Para a caracterização da qualidade do ar foi efectuada uma análise dos dados de 
qualidade obtidos na rede de monitorização envolvente à área em estudo.  
 
Para tal, recorreu-se a dados validados disponíveis na Agência Portuguesa do Ambiente 
(base de dados on-line sobre qualidade do ar), para os anos de 2004 e 2005, das 
estações que integram a Rede de Monitorização da Qualidade do Ar (RMQA), associada 
à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte). 
 
Os dados de qualidade do ar para o ano de 2006, por se encontrarem ainda em 
validação, foram solicitados directamente à CCDR-Norte. Posteriormente estes dados 
foram enviados directamente pela Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
A Rede de Qualidade do Ar do Norte dispõe de diversas estações de monitorização da 
qualidade do ar. Para a caracterização da qualidade do ar na zona envolvente do Porto 
de Leixões consideraram-se, como já foi atrás referido, seis estações de monitorização 
denominadas Matosinhos, Perafita, Leça do Balio, Custóias, Vila Nova da Telha e 
Senhora da Hora, cujas características são indicadas no Quadro IV. 14. Na FIG. IV. 30, 
atrás, apresenta-se a respectiva localização. 
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Quadro IV. 14 – Características das Estações de Monitorização da Qualidade do Ar. 

 
 

Localização Geográfica Designação da 
Estação 

Tipo de Estação Entrada em 
Funcionamento Latitude Longitude 

 

Matosinhos Urbana com influência de 
tráfego 

2002 468662 154166 

Perafita Suburbana com influência 
industrial 

2002 473855 151584 

Leça do Balio Suburbana com influência 
de fundo 

2000 472056 159219 

Custóias Suburbana com influência 
industrial 

1999 470310 157066 

Vila Nova da Telha Suburbana com influência 
de fundo 

1999 476766 155660 

Senhora da Hora Urbana com influência de 
tráfego 

2001 468468 155633 

 
 
Sendo assim, de modo a ter uma caracterização o mais completa possível da zona 
envolvente do Porto de Leixões, consideraram-se estações urbanas com influência de 
tráfego (Matosinhos e Senhora da Hora), estações suburbanas com influência 
industrial (Perafita e Custóias) e estações suburbanas de fundo (Leça do Balio e Vila 
Nova da Telha). 
 
 
 
b) Dados de Qualidade do Ar 
 
b.1) Dióxido de Enxofre 
 
No Quadro IV. 15 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente dióxido de 
enxofre em termos de valores de concentração anual (base horária e diária), expressos 
em µg/m3, para as Estações de Matosinhos, Perafita, Leça do Balio, Custóias, Vila Nova 
da Telha e Senhora da Hora, no período de 2004 a 2006. 
 
 

i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 
 

No Quadro IV. 16 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores registados 
para o poluente dióxido de enxofre (SO2) com os valores normativos estabelecidos no 
Decreto-Lei n.º 111/2002 (Quadro IV. 11). 
 
Constata-se que na Estação de Matosinhos o Valor Limite Horário para Protecção da 
Saúde Humana foi excedido, em 2004 e 2005, por duas vezes, e em 2006, por três 
vezes, não tendo sido ultrapassado o limite estabelecido por lei em nenhum dos anos 
considerados. Para as Estações da Perafita, Leça do Balio e Senhora da Hora, o 
Valor Limite Horário para Protecção da Saúde Humana nunca foi excedido, nos três 
anos analisados. Relativamente às Estações de Custóias e Vila Nova da Telha, 
apenas ocorreu uma excedência ao valor limite horário, em 2004. 
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Quadro IV. 15 – Concentração de Dióxido de Enxofre (SO2). 

 
 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base diária) Designação da 

Estação 
Ano 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

 
2004 10,3 525,0 10,3 54,7 

2005 9,5 452,0 9,5 84,8 Matosinhos 

2006 7,9 467,0 7,9 54,1 

2004 5,1 252,0 5,1 75,6 

2005 4,9 323,0 4,8 90,7 Perafita 

2006 4,7 223,0 4,7 95,2 

2004 6,5 265,0 6,5 37,6 

2005 5,8 268,0 5,8 28,8 Leça do Balio 

2006 5,3 179,0 5,3 36,3 

2004 6,8 395,0 6,8 40,9 

2005 7,5 344,0 7,5 55,2 Custóias 

2006 6,0 307,0 6,0 36,5 

2004 3,9 475,0 3,9 31,8 

2005 2,8 341,0 2,8 26,2 Vila Nova da Telha 

2006 --- --- --- --- 

2004 8,9 305,0 8,9 44,5 

2005 9,5 324,0 9,5 86,5 Senhora da Hora 

2006 8,5 319,0 8,5 50,1 

 
 
 

Quadro IV. 16 – Quadro Síntese – Poluente SO2. 
 

 
N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite 

Designação da 
Estação 

Ano Valor Limite 
Horário (1) 

Valor Limite 
Diário (2) 

Limiar de 
Alerta (3) 

Valor Limite 
Anual (4) 

 
2004 2 0 0 0 

2005 2 0 0 0 Matosinhos 

2006 3 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 Perafita 

2006 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 Leça do Balio 

2006 0 0 0 0 

2004 1 0 0 0 

2005 0 0 0 0 Custóias 

2006 0 0 0 0 

(cont.) 
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(cont.) 

 
N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite 

Designação da 
Estação 

Ano Valor Limite 
Horário (1) 

Valor Limite 
Diário (2) 

Limiar de 
Alerta (3) 

Valor Limite 
Anual (4) 

 
2004 1 0 0 0 

2005 0 0 0 0 
Vila Nova da 
Telha 

2006 --- --- --- --- 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 Senhora da Hora 

2006 0 0 0 0 

(1) – 350 µg/m3 (margem de tolerância: 30 µg/m3 em 2004 e 0 µg/m3 a partir de 2005) (valor a não exceder mais de 24 vezes 
em cada ano civil) 

(2) – 125 µg/m3 (valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil) 

(3) – 500 µg/m3 (medido em 3 horas consecutivas) 

(4) – 20 µg/m3 

 
 

Sendo assim, relativamente ao Valor Limite Horário para Protecção da Saúde 
Humana, a legislação foi sempre cumprida em todos os anos estudados nas estações 
analisadas. 
 
Relativamente ao Valor Limite Anual para Protecção dos Ecossistemas, a legislação 
foi também sempre cumprida em todos os anos estudados nas estações analisadas. 
 
Para o Valor Limite Diário para Protecção da Saúde Humana não ocorreram 
quaisquer excedências pelo que também não ocorreu qualquer incumprimento da 
legislação, para as seis estações em análise e para os anos em estudo. 
 
O Limiar de Alerta nunca foi excedido, nos três anos em estudo e para as seis 
estações em análise. 
 
 
ii) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 
Com base na análise do Quadro IV. 15 e por comparação com os valores de qualidade 
do ar recomendados pela OMS (Quadro IV. 12 e Quadro IV. 13) pode concluir-se que nas 
seis estações de monitorização da qualidade do ar analisadas e para os anos em 
estudo foram sempre cumpridos os Valores Recomendados pela OMS, para a 
Protecção da Saúde Humana e para a Protecção da Vegetação. 

 
 
 
b.2) Dióxido de Azoto 
 
No Quadro IV. 17 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente dióxido de 
azoto em termos de valores de concentração anual (base horária e diária), expressos em 
µg/m3, para as Estações de Matosinhos, Perafita, Leça do Balio, Custóias, Vila Nova da 
Telha e Senhora da Hora, para os três anos civis em estudo. 
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Quadro IV. 17 – Concentração de Dióxido de Azoto (NO2). 

 
 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base diária) Designação da 

Estação 
Ano 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

 
2004 41,3 179,0 41,2 86,0 

2005 41,0 195,6 41,0 138,8 Matosinhos 

2006 42,4 206,6 42,4 --- 

2004 18,4 126,0 18,4 67,0 

2005 19,9 149,2 19,9 80,5 Perafita 

2006 18,5 148,7 18,4 --- 

2004 26,5 146,0 26,4 85,9 

2005 27,7 322,8 27,6 130,5 Leça do Balio 

2006 36,2 263,5 35,9 --- 

2004 27,6 144,0 27,5 71,4 

2005 29,0 175,5 29,0 120,7 Custóias 

2006 25,9 268,1 25,8 --- 

2004 18,5 128,0 18,5 73,2 

2005 17,9 159,3 17,9 98,5 Vila Nova da Telha 

2006 --- --- --- --- 

2004 36,4 165,0 36,5 87,1 

2005 35,5 173,6 35,5 128,7 Senhora da Hora 

2006 36,3 185,1 35,9 --- 

 
 
 

i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 
 

No Quadro IV. 18 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores registados 
para o poluente dióxido de azoto com os valores normativos estabelecidos no 
Decreto-Lei n.º 111/2002. 
 
Da análise do quadro anterior verifica-se que nas Estações de Perafita, Vila Nova da 
Telha e Senhora da Hora, o Valor Limite Horário para Protecção da Saúde Humana 
para o poluente NO2 nunca foi excedido, nos anos em estudo, pelo que se verifica o 
cumprimento do valor normativo estabelecido no Decreto-Lei n.º 111/2002.  
 
Na Estação de Monitorização de Leça do Balio, o Valor Limite Horário para Protecção 
da Saúde Humana para o NO2 foi excedido, em 2005 e em 2006, respectivamente, 
por 8 e 4 vezes, verificando-se o cumprimento do valor normativo estabelecido na 
legislação em vigor. 
 
Para as Estações de Matosinhos e de Custóias, nos anos 2004 e 2005 não ocorreram 
excedências ao Valor Limite Horário para Protecção da Saúde Humana, tendo em 
2006 ocorrido uma excedência, pelo que se verifica também o cumprimento do valor 
normativo em vigor. 
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Quadro IV. 18 – Quadro Síntese – Poluente NO2. 

 
 

N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite 
Designação da 

Estação 
Ano Valor Limite 

Horário (1) 
Limiar de Alerta 

(2) 
Valor Limite 

Anual (3) 

 
2004 0 0 0 

2005 0 0 0 Matosinhos 

2006 1 0 0 

2004 0 0 0 

2005 0 0 0 Perafita 

2006 0 0 0 

2004 0 0 0 

2005 8 0 0 Leça do Balio 

2006 4 0 0 

2004 0 0 0 

2005 0 0 0 Custóias 

2006 1 0 0 

2004 0 0 0 

2005 0 0 0 
Vila Nova da 
Telha 

2006 --- --- --- 

2004 0 0 0 

2005 0 0 0 
Senhora da 
Hora 

2006 0 0 0 

(1) – 200 µg/m3 (margem de tolerância: 60 µg/m3 em 2004, 50 µg/m3 em 2005 e 40 µg/m3 em 2006) (valor a não 
exceder mais de 18 vezes em cada ano civil) 

(2) – 400 µg/m3 (medido em 3 horas consecutivas) 

(3) – 40 µg/m3 (margem de tolerância: 12µg/m3  em 2004, 10µg/m3  em 2005 e 8 µg/m3 em 2006) 

 
 
O Valor Limite Anual para Protecção da Saúde Humana para o NO2 não foi 
ultrapassado em nenhuma das estações analisadas, para os anos em estudo. 
 
Relativamente ao Limiar de Alerta para o NO2 (400 µg/m3, medido em três horas 
consecutivas) nunca foi excedido para as Estações em análise, para os anos em 
estudo. 

 
 

ii) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 

Para o poluente NO2 o valor recomendado pela OMS para Protecção da Saúde 
Humana (média de 1 hora) é de 200 µg/m3 que coincide com o valor limite 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, com data de cumprimento de 1 de 
Janeiro de 2010 (sem margem de tolerância). 
 
O Valor Recomendado pela OMS, para o período de 1 h foi assim ultrapassado em 
2005 e 2006, na Estação de Leça do Balio e nas Estações de Matosinhos e de 
Custóias em 2006. 
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Quanto ao valor médio anual recomendado para Protecção da Vegetação  
(30 µg/m3) foi excedido nas Estações de Matosinhos e Senhora da Hora nos anos de 
2004, 2005 e 2006 e na Estação de Leça do Balio em 2006. 

 
 
 
b.3) Partículas PM10 
 
No Quadro IV. 19 apresentam-se os valores de concentração anual de Partículas em 
Suspensão - PM10 (base horária e diária), expressos em µg/m3, para as Estações de 
Matosinhos, Perafita, Leça do Balio, Custóias, Vila Nova da Telha e Senhora da Hora, 
para o período 2004 a 2006. 
 
 

Quadro IV. 19 – Concentração de PM10. 
 

 
Valor Anual 

(base horária) 
Valor Anual 
(base diária) Designação da 

Estação 
Ano 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

 
2004 41,9 249,0 41,9 139,9 

2005 44,9 295,0 45,0 175,4 Matosinhos 

2006 41,3 276,0 41,5 136,0 

2004 39,5 433,0 39,8 129,5 

2005 38,3 425,0 38,4 128,0 Perafita 

2006 35,8 215,0 36,0 116,8 

2004 34,9 221,4 34,9 137,4 

2005 35,7 238,0 35,7 154,0 Leça do Balio 

2006 37,5 320,0 37,4 152,8 

2004 40,5 259,2 40,8 132,4 

2005 48,2 355,0 48,2 214,4 Custóias 

2006 38,2 250,0 38,0 114,0 

2004 35,7 240,0 35,8 128,6 

2005 38,8 287,0 38,8 159,0 Vila Nova da Telha 

2006 --- --- --- --- 

2004 37,3 243,0 37,3 131,3 

2005 42,4 245,0 42,5 166,6 Senhora da Hora 

2006 40,3 260,0 40,2 125,4 

 
 
 

i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 
 
No Quadro IV. 20 apresenta-se a síntese da análise dos valores médios diários obtidos 
para as PM10, por comparação com o respectivo valor limite diário estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 111/2002. 
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Quadro IV. 20 – Quadro Síntese – PM10. 

 
 

Designação da 
Estação 

Ano N.º de Vezes que Excedeu 
o Valor Limite Diário (1) 

 
2004 84 

2005 117 Matosinhos 

2006 102 

2004 62 

2005 77 Perafita 

2006 62 

2004 64 

2005 73 Leça do Balio 

2006 39 

2004 92 

2005 129 Custóias 

2006 59 

2004 57 

2005 86 Vila Nova da Telha 

2006 --- 

2004 64 

2005 103 Senhora da Hora 

2006 77 

(1) – 50 µg/m3 (margem de tolerância: 5 µg/m3 em 2004 e 0 µg/m3 a partir de 2005)  
(valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil) 

 
 
Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que para os anos em estudo e para as 
seis Estações de Monitorização analisadas, ocorreu incumprimento do Valor Limite 
Diário para Protecção da Saúde Humana estabelecido na legislação, que foi excedido 
mais de 35 vezes em cada ano civil. 
 
Relativamente ao Valor Limite Anual para Protecção da Saúde Humana, de 
42 µg/m3 para 2004 e 40 µg/m3 a partir de 2005, foi excedido nas Estações de 
Matosinhos e Senhora da Hora, em 2005 e 2006 e na Estação de Custóias em 2005. 
 
 
ii) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 
Tal como referido anteriormente, a OMS não estabelece valores recomendados para 
Partículas em Suspensão. 

 
 

b.4) Monóxido de Carbono 
 
No Quadro IV. 21 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e octo-
horária) de monóxido de carbono, expressos em µg/m3, para as Estações de Matosinhos, 
Perafita, Leça do Balio, Custóias, Vila Nova da Telha e Senhora da Hora, no período 
2004 a 2006. 
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Quadro IV. 21 – Concentração de Monóxido de Carbono (CO). 

 
 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base 8 horas) Designação da 

Estação 
Ano 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

 
2004 703,4 5416,0 702,8 3910,8 

2005 631,9 4144,0 632,5 2436,9 Matosinhos 

2006 527,6 4307,0 527,7 2931,1 

2004 314,0 9353,0 313,7 4998,1 

2005 329,6 2561,0 330,5 1606,4 Perafita 

2006 320,8 2523,0 321,4 2035,6 

2004 521,1 3457,0 520,0 2940,9 

2005 664,9 3690,0 667,1 3031,5 Leça do Balio 

2006 480,3 3475,0 481,4 2573,5 

2004 411,6 4478,0 411,8 3510,0 

2005 429,3 4051,0 429,4 2761,8 Custóias 

2006 393,5 3122,0 394,3 2725,6 

2004 481,2 3175,0 481,5 2637,9 

2005 427,3 2439,0 428,3 1549,8 Vila Nova da Telha 

2006 --- --- --- --- 

2004 547,7 5669,0 545,3 4230,8 

2005 524,3 4220,0 525,9 2897,5 Senhora da Hora 

2006 474,5 4796,0 474,8 3497,4 

 
 

i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 
 
No Quadro IV. 22 apresenta-se a síntese da análise do valor máximo diário das médias 
octo-horárias obtidos para o poluente monóxido de carbono nas Estações de 
Matosinhos, Perafita, Leça do Balio, Custóias, Vila Nova da Telha e Senhora da Hora, 
entre 2004 e 2006, por comparação com o respectivo valor limite diário estabelecido 
pelo Decreto-Lei n.º 111/2002. 
 
Da análise dos dados disponíveis, verifica-se o cumprimento do Valor Limite 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 111/2002 (10 000 µg/m3) nas seis estações em 
estudo em todos os anos em análise. 

 
 
 

ii) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 
Para o poluente monóxido de carbono verifica-se que o valor recomendado pela OMS 
para Protecção da Saúde Humana não foi ultrapassado nas estações em análise em 
todos os anos civis em estudo. 
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Quadro IV. 22 – Quadro Síntese – Poluente CO. 

 
 

Designação da 
Estação 

Ano N.º de Dias que Excedeu o 
Valor Limite(1) 

 
2004 0 

2005 0 Matosinhos 

2006 0 

2004 0 

2005 0 Perafita 

2006 0 

2004 0 

2005 0 Leça do Balio 

2006 0 

2004 0 

2005 0 Custóias 

2006 0 

2004 0 

2005 0 Vila Nova da Telha 

2006 --- 

2004 0 

2005 0 Senhora da Hora 

2006 0 

(1) – 10 000 µg/m3 

 
 
 
b.5) Ozono 
 
No Quadro IV. 23 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e octo-
horária) de ozono (O3), expressos em µg/m3, para as Estações de Matosinhos, Perafita, 
Leça do Balio, Custóias e Vila Nova da Telha no período de 2004 a 2006. 
 
 

i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro 
 
No Quadro IV. 24 apresenta-se a síntese da análise do valor máximo diário das médias 
octo-horárias obtidas para o ozono, por comparação com os respectivos valores limite 
diário estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 320/2003. 
 
Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que o valor-alvo para Protecção da 
Saúde Humana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 320/2003, foi ultrapassado nas 
cinco estações em estudo para os anos em análise, mas não ocorreu incumprimento 
da legislação. Relativamente ao valor-alvo para Protecção da Vegetação, este foi 
cumprido nas cinco estações de monitorização em todos os anos analisados, com 
excepção da Estação de Perafita, em 2006 em que foi ultrapassado. 
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Quadro IV. 23 – Concentração de Ozono (O3). 

 
 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base 8 horas) Designação da 

Estação 
Ano 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

 
2004 33,9 169,0 33,9 125,5 

2005 37,4 171,0 37,4 141,1 Matosinhos 

2006 34,2 95,0 34,2 78,8 

2004 43,0 206,0 43,0 172,9 

2005 51,3 186,0 51,2 152,5 Perafita 

2006 54,5 216,0 54,5 158,0 

2004 36,3 191,0 36,3 149,1 

2005 39,6 229,0 39,5 200,4 Leça do Balio 

2006 40,7 200,0 40,8 141,3 

2004 40,9 219,0 40,9 152,3 

2005 46,1 191,0 46,1 168,4 Custóias 

2006 47,7 211,0 47,6 141,0 

2004 39,5 218,0 39,5 151,0 

2005 49,1 216,0 49,1 184,4 Vila Nova da Telha 

2006 --- --- --- --- 

 
 
 
O Limiar de Informação à população não foi excedido na Estação de Matosinhos, 
tendo sido excedido na Estação de Perafita, 5 vezes em 2004, 1 vez em 2005 e 13 
vezes em 2006, na Estação de Leça do Balio, 1 vez em 2004, 27 vezes em 2005 e 8 
vezes em 2006, na Estação de Custóias, 3 vezes em 2004, 2 vezes em 2005 e 6 
vezes em 2006 e na Estação de Vila Nova da Telha, 4 vezes em 2004 e 12 vezes em 
2005. 
 
Nas estações em estudo, o Limiar de Alerta não foi ultrapassado em nenhum dos 
anos analisados. 
 
 
 
ii) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 
Da análise efectuada verifica-se que o valor recomendado pela OMS para Protecção 
da Saúde Humana, para um período de 8 h, foi ultrapassado na Estação de 
Matosinhos, 2 dias em 2004 e 6 dias em 2005, na Estação de Perafita, 11 dias em 
2004 e 13 dias em 2005, na Estação de Leça do Balio, 3 dias em 2004 e 19 dias em 
2005, na Estação de Custóias, 8 dias em 2004 e 1 dia em 2005 e na Estação de Vila 
Nova da Telha, 6 dias em 2004 e 17 dias em 2005. 
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Quadro IV. 24 – Quadro Síntese – Poluente O3. 

 
 

N.º de Excedências 

Protecção da Saúde Humana Protecção da 
Vegetação Designação da 

Estação Ano 

Valor 
Alvo(1) 

Limiar de 
Informação(2) 

Limiar de 
Alerta(3) 

AOT40 
Valor Alvo(4) 

 
2004 2 0 0 0 

2005 6 0 0 0 Matosinhos 

2006 --- 0 0 0 

2004 11 5 0 0 

2005 13 1 0 0 Perafita 

2006 --- 13 0 1 

2004 3 1 0 0 

2005 19 27 0 0 Leça do Balio 

2006 --- 8 0 0 

2004 8 3 0 0 

2005 1 2 0 0 Custóias 

2006 --- 6 0 0 

2004 6 4 0 0 

2005 17 12 0 0 
Vila Nova da 
Telha 

2006 --- --- --- --- 

(1) – 120 µg/m3 (a não exceder mais de 25 dias por ano) 

(2) – 180 µg/m3 

(3) – 240 µg/m3 

(4) – 18 000 µg/m3 

 
 
 
 
c) Conclusões 
 
Tendo em conta a análise efectuada anteriormente para os diferentes poluentes, 
constata-se que a qualidade do ar na área de implantação do projecto é razoável, 
ocorrendo violações à legislação em vigor, ao nível do ozono e das partículas PM10. 
 
Relativamente aos teores de dióxido de enxofre, dióxido de azoto e monóxido de carbono 
não ocorreram violações aos respectivos valores limite legislados. 
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9 . AMBIENTE SONORO 

9.1  Metodologia 

A caracterização do ambiente sonoro na área em estudo foi efectuada com base numa 
campanha de medição dos níveis de ruído ambiente, realizadas nos dias 14 e 15 de Abril 
de 2008, com condições atmosféricas de tempo seco e reduzida velocidade do vento, 
através de amostragens de duração adequada e abrangendo os períodos diurno, 
entardecer e nocturno, em condições consideradas representativas da actividade normal 
das zonas em estudo. 
 
Foram efectuadas medições do ambiente sonoro em 4 locais distintos, os quais foram 
seleccionados tendo em conta a sua proximidade ao local de implantação do projecto e a 
proximidade a receptores sensíveis. 
 
A caracterização das condições acústicas dos locais seleccionados foi efectuada 
seguindo os princípios e especificações da normalização aplicável nesta matéria (Norma 
Portuguesa NP1730, 1996 – “Descrição e Medição do Ruído Ambiente”), e teve a 
seguinte sequência: 
 

� Registo dos níveis sonoros de ruído ambiente observados actualmente, com 
sonómetro digital integrador, de modelo aprovado pelo Instituto Português da 
Qualidade (Diário da República, IIIª Série, de 28 de Outubro de 2003), munido de 
microfone de alta sensibilidade e filtros de análise estatística; 

� Calibração do sonómetro no início e no final de cada período de medição, tendo em 
atenção que o desvio entre calibrações não pode ultrapassar 0,5 dB(A) para que as 
medições possam ser consideradas válidas. 

 
O levantamento acústico consistiu na medição in situ dos valores do nível sonoro 
equivalente (LAeq) nos três períodos de referência (período diurno, entardecer e 
nocturno), assumidos pelos indicadores de ruído definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 
17 de Janeiro (Ld, Ln e Le) em dB(A), a que poderão ser aplicadas disposições ou 
limitações legais. 
 
A partir dos níveis sonoros registados e tendo por base os critérios da legislação aplicável 
foi avaliado o grau de poluição sonora da área em estudo, através de cálculo do Lden, 
tendo sido realizada a comparação destes valores e dos valores registados do Ln, com a 
legislação vigente. 
 
 
 

9.2  Enquadramento Legislativo 

A legislação portuguesa actualmente em vigor no âmbito do Ruído corresponde ao 
Decreto-Lei n.º 9/2007, publicado no Diário da República n.º 12, 1ª Série, de 17 de 
Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído, com as rectificações publicadas na 
Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março e com as alterações do 
Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, estabelece o seguinte: 
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Artigo 3.º 

Definições 

a) Actividade ruidosa permanente: a actividade desenvolvida, com carácter permanente, ainda 
que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em 
locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços;  

 
b) Actividade ruidosa temporária: a actividade que, não constituindo um acto isolado, tenha 

carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite 
ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras 
de construção civil, espectáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados; 

 
c) Avaliação acústica: a verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os 

limites fixados 
 
d) Fonte de ruído: a acção, actividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou 

infra-estrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em 
locais onde se faça sentir o seu efeito; 

 
(...) 

i) Indicador de ruído: o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que 
tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

 
j) Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): o indicador de ruído, expresso em 

dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
 

Lden = 10 × log 1/24 [13×10
Ld/10

 + 3×10
(Le+5)/10

 + 8×10
(Ln+10)/10

]]]] 
 

l) Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday): o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano; 
 

m) Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening): o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano; 
 

n) Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight): o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano; 
 

o) Mapa de ruído: o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, 
traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às 
quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A); 
 

p) Período de referência: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 
abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

 
i) Período diurno: 7–20 horas; 

ii) Período do entardecer: 20–23 horas; 

iii) Período nocturno: 23–7 horas; 
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q) Receptor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, 

com utilização humana; 
(...) 
 

s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do 
local considerado; 
 

t) Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 
 

u) Ruído residual: o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 
situação determinada; 
 

v) Zona mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 
seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 
sensível; 
 

x) Zona sensível: a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de 
lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços 
destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 
no período nocturno;  

 
 (...) 

 
O Art.º 11.º do mesmo diploma estabelece os valores limite de exposição aplicáveis em 
função da classificação das zonas como ”sensíveis” ou “mistas”. 
 

Artigo 11.º 
Valores limite de exposição 

 
1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição: 
 
a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
 
b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
 
(…) 
 

2 – Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem 
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua 
proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores 
limite fixados no presente artigo. 
 
3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 6.º, 
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os 
valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

(…) 
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Seguindo uma filosofia de prevenção no que respeita à afectação das populações por 
ruído, o RGR estabelece no Art.º 12.º o seguinte: 
 

Artigo 12.º 
Controlo prévio das operações urbanísticas 

(…) 

6 – É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de 
novas escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos 
valores limite fixados no artigo anterior. 
 
O diploma citado estabelece, complementarmente, no que respeita a actividades ruidosas 
permanentes, o seguinte: 
 

Artigo 13.º 
Actividades ruidosas permanentes 

 
1 – A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados 
estão sujeitos: 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.ª; 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor 
do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular 
da actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, 
diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 
entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, nos termos do anexo I ao presente 
Regulamento, do qual faz parte integrante.” 

(…) 
 
5 – O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para 
um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um 
valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a  
27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I. 

(…) 

 
As definições de interesse para verificação do cumprimento do Art.º 13.º, atrás transcrito, 
são descritas no Anexo I do RGR e são: 
 
� Nível de avaliação (Lar): valor do LAeq do “ruído ambiente determinado durante a ocorrência 

do “ruído particular” corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do “ruído 
particular”, segundo a fórmula: 

 
Lar = LAeq+K1+K2, em que K1 é a correcção tonal e K2 é a correcção impulsiva. 

 

� Correcção tonal,  K1 e Correcção impulsiva,  K2: estes valores são K1=3 dB(A) ou  
K2=3 dB(A) se for detectado que as componentes tonais ou impulsivas, respectivamente, são 
características específicas do ruído particular, ou são K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas 
componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de componentes tonais 
e impulsivas a correcção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A). 
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a) método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo de 

tempo de avaliação: verificar, no espectro de um terço de oitava, se o nível sonoro de 
uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído deve ser 
considerado tonal. 

 
b) método para detectar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de 

tempo de avaliação: determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, 
LAeq , medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta diferença for 
superior a 6 dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo. 

 
� Factor de Correcção D: valor a adicionar aos valores limite da diferença entre o LAeq do 

“ruído ambiente” que inclui o “ruído particular” corrigido (LAr) e o LAeq do “ruído residual” 
(estabelecidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º); 

 

 
Valor da relação percentual (q) entre a Duração 
acumulada de ocorrência do ruído particular e a 

duração total do período de referência 
D, em dB(A) 

q « 12,5% 4 

12,5% ‹ q « 25% 3 

25% ‹ q « 50% 2 

50% ‹ q « 75% 1 

q › 75% 0 

Nota: Excepções à tabela anterior—para o período nocturno não são 
aplicáveis os valores de D=4 e D=3, mantendo-se D=2 para valores 
percentuais inferiores ou iguais a 50%. Exceptua-se desta restrição a 
aplicação de D=3 para actividades com horário de funcionamento até às 24 
horas. 

 
 
 
 

9.3  Caracterização Acústica Local 

A campanha de medição dos níveis de ruído ambiente realizada teve em conta, como 
referido, 4 pontos considerados como representativos do ambiente acústico local, cuja 
localização se apresenta na FIG. IV. 31 e que se descrevem de seguida: 
 

� Ponto 1 – Avenida General Norton de Matos, junto à Praia de Matosinhos, no exterior 
do Porto de Leixões; 

� Ponto 2 – Rua do Godinho, no exterior do Porto de Leixões, junto à saída do Molhe 
Sul; 

� Ponto 3 – Rua Heróis de França, no exterior do Porto de Leixões;  

� Ponto 4 – No Molhe Sul, no interior do Porto de Leixões. 
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Na FIG. IV. 32 apresenta-se o registo fotográfico dos locais de medição considerados, com 
vistas de e para o receptor. 

 
No Quadro IV. 25 são apresentados os valores do nível sonoro ambiente registado nos 
locais seleccionados, em cada um dos períodos de referência (diurno, entardecer e 
nocturno), assim como as fontes de ruído identificadas. 
 
 
 

Quadro IV. 25 – Níveis Sonoros Registados [[[[dB(A)]]]] em Cada Ponto de Medição em Análise. 
 
        

Período Diurno Período Entardecer Período Nocturno 
Pontos 

de 
Medição LAeq [dB(A)] 

(Ld) 
Fontes de Ruído  LAeq [dB(A)]

(Le) 
Fontes de Ruído LAeq [dB(A)] 

(Ln) 
Fontes de Ruído 

Lden 
[dB(A)] 

        

P1 64,9 

Naturais 

Tráfego automóvel 

Ruído de pessoas 

59,2 

Naturais 

Tráfego automóvel 

Ruído de pessoas 

55,2 
Naturais 

Tráfego automóvel 
64,9 

P2 64,9 

Naturais 

Tráfego automóvel 

Ruído de pessoas  

Passagem de avião (1) 

57,7 

Naturais 

Tráfego automóvel 

Ruído de pessoas 

55,8 
Naturais 

Tráfego automóvel 
65,0 

P3 66,9 
Naturais 

Tráfego automóvel  
Ruído de pessoas 

59,9 

Naturais 

Tráfego automóvel 

Ruído de pessoas 

Passagem de 
aviões (2) 

54,9 

Naturais 

Tráfego automóvel 

Passagem de avião 
(1) 

66,1 

P4 59,1 

Naturais 

Tráfego marítimo 

Ruído de obras no Porto 
de Leixões 

Dragagens de 
manutenção 

Passagem de avião (1) 

55,1 
Naturais 

Tráfego marítimo 
52,8 

Naturais 

Tráfego marítimo 

Passagem de avião 
(1) 

60,8 

 
 
 
Neste quadro apresentam-se ainda os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln 
calculados para os locais de interesse. 
 
Para determinação dos valores do indicador de ruído regulamentar Lden precedeu-se à 
ponderação dos valores correspondentes aos períodos diurno, do entardecer e nocturno, 
acima indicados, de acordo com a expressão matemática seguinte, conforme previsto 
regulamentarmente: 
 
 

Lden = 10 × log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10
], em dB(A) 
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Tendo em conta que a classificação de zonas “sensíveis” e “mistas” não está ainda 
definida em instrumentos de planeamento territorial do Município de Matosinhos, de 
acordo com o nº3 do Artigo 11º do Decreto Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro, para efeitos 
de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os 
valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 
 
Analisando os resultados obtidos verifica-se que nos locais analisados (P1, P2 e P3), no 
exterior do Porto de Leixões, o ruído existente tem como principal elemento perturbador o 
intenso tráfego automóvel, com particular destaque para a Rua Heróis de França, onde a 
actividade comercial e industrial piscatória assumem papel relevante. 
 
No interior do Porto de Leixões, as fontes naturais (ruído provocado pelas ondas do mar) 
e o tráfego marítimo, assim as operações de dragagem durante o dia, constituem as 
principais fontes de ruído (ponto de medição P4). 
 
Assim, dos quatro pontos analisados, apenas o ponto P4 (no interior do Porto de 
Leixões), cumpre com os limites estabelecidos no ponto 3 do artigo 11º do Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, referente ao Lden e ao Ln. 
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10 . FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS TERRESTRES 

10.1  Metodologia 

O estudo dos factores biológicos e ecológicos terrestres foi orientado no sentido de 
caracterizar estes factores na zona directamente afectada pelo projecto e avaliar o seu 
valor. 
 
Numa primeira fase procedeu-se ao levantamento bibliográfico da informação biológica e 
ecológica disponível para a área em estudo, sendo posteriormente complementada com 
um levantamento in loco da biodiversidade existente. 
 
 

 

10.2  Enquadramento Ecológico 

Do ponto de vista biogeográfico, a área em estudo enquadra-se no super distrito 
MINIENSE LITORAL, do subsector MINIENSE, do sector GALAICO-PORTUGUÊS, da 
província CANTABRO-ATLÂNTICA, da região EUROSIBERIANA (Costa et al, 1998). Em 
termos bioclimáticos é um território temperado hiper-oceânico, posicionado no andar 
termotemperado inferior, de ombroclima húmido. 
 
O subsector MINIENSE apresenta no litoral comunidades vegetais as seguintes 
características: 
 

� Vegetação dunar atlântica do Otantho maritimi-Ammophiletum australis, caracterizado 
por comunidades halopsamófilas dominadas por Ammophila arenaria, típicas das 
dunas primárias; e do Iberidetum procumbentis presente nas dunas secundárias, onde 
abundam a Artemisia campestri subsp. maritima (Erva-lombrigueira), a Crucianella 
maritima (Granza-da-praia) e Helichrysum italicum (Perpétuas-das-areias), podendo 
surgir o endemismo Jasione maritima var. sabularia. 

� Vegetação de salgados, nas zonas estuarinas, do Puccinellio maritimae-Juncetum 

maritimi. Vegetação halofílica de Juncus maritimus, distinguindo-se de outra 
comunidades pela presença de Puccinellia maritima, Plantago maritima e Triglochin 
maritima. 

 
 
De acordo com classificação ecológica proposta por Pina Manique e Albuquerque (1982), a 
área de projecto enquadra-se na zona fito-climática Atlântica Mediterrâneo-Atlântica 
(A.MA). Como elementos caracterizadores autofíticos podem ocorrer nesta zona: Pinus 
pinaster (pinheiro bravo), Pinus pinea (pinheiro manso), Quercus robur (carvalho 
alvarinho), Castanea sativa (castanheiro) e Quercus suber (sobreiro). 
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10.3  Caracterização da Área de Projecto 

A área sujeita a intervenção localiza-se na sua totalidade no interior das actuais 
instalações do Porto de Leixões. Este complexo portuário insere-se num denso tecido 
urbano com grande aglomerado populacional. Verifica-se assim um elevado nível de 
alteração dos ecossistemas, ao qual acresce a degradação da qualidade da água 
associado ao leito e às margens artificializadas do rio Leça. 
 
Sendo o grau de artificialização elevado, quer no Porto de Leixões e áreas adjacentes, 
não existe a possibilidade de fixação de comunidades vegetais características desta zona 
do litoral. 
 
A fauna residente na área em estudo reduz-se a avifauna, sendo esta dominada pela 
presença de Gaivota-argêntea (Larus argentatus), espécie adaptada às zonas urbanas 
(FIG. IV. 33). A sua presença é explicável pela proximidade do Porto de Pesca de 
Matosinhos, que representa um local fácil de alimentação. 
 
 

 
 

FIG. IV. 33 – Presença de Larus argentatus na área de projecto. 
 
 
Outras espécies frequentes em espaços urbanos, nos espaços verdes, parques e jardins, 
poderão ocorrer ocasionalmente, tal como o Pardal-comum (Passer domesticus), 
Chapins (Parus sp.), o Chamariz (Serinus serinus) e o Pombo-das-rochas (Columbia 
livia), espécies ubiquistas, de grande resistência e sem valor de protecção digno de 
registo. Todavia, não existem condições de cobertura, abrigo ou alimentares, que 
permitam a sua permanência no local. 
 
Em suma, a artificialidade do espaço em análise, a perturbação crónica a que se 
encontra sujeito e a sua reduzida dimensão, impede que se criem aqui quaisquer 
condições de habitat ou nichos ecológicos com interesse para a fauna. 
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11 . FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS MARINHOS 

11.1  Metodologia 

A caracterização dos factores biológicos e ecológicos marinhos teve por base uma 
metodologia faseada, procedendo inicialmente a um levantamento bibliográfico dos 
estudos e monitorizações efectuados na área em estudo, sendo posteriormente 
complementado com dados levantados no local. 
 
Foi também caracterizado o local de vazadouro onde serão depositados os dragados 
provenientes das intervenções a efectuar. 
 
 
 
 

11.2  Enquadramento Ecológico 

O Porto de Leixões constitui uma zona bastante artificializada da costa portuguesa. Este 
complexo portuário integra-se no estuário do rio Leça, que apresenta comunidades 
bióticas de reduzido valor biológico. O elevado grau de urbanização e a ausência de 
espaço semi-naturais junto das margens deste rio, conduziu a decréscimo da 
biodiversidade e riqueza específica na área de projecto. 
 
Relativamente a orla costeira, o Porto de Leixões é delimitado a Norte pela Praia de Leça 
da Palmeira e a Sul pela Praia de Matosinhos (FIG. IV. 34 e FIG. IV. 35, respectivamente).  
 
Estas praias apresentam substrato arenoso, com comunidades com reduzida 
diversidade, verificando-se a predominância de um número reduzido de Taxa 
pertencentes aos filos NEMATODA e ANELLIDA, nomeadamente, em Leça da Palmeira, a 
presença da Polychaeta Saccocirrus papillocercus, espécie característica de locais com 
forte agitação marinha. Em Matosinhos também se verifica a presença de alguns bivalves 
como a Amêijoa-branca (Spisula sp.). 
 
De um modo geral, é de referir que se verifica um decréscimo da riqueza específica das 
comunidades bentónicas com a aproximação do Porto de Leixões. 
 
Ainda na Praia de Leça da Palmeira, mais a Norte, verificam-se grandes áreas de 
substrato rochoso, expostas a forte ondulação (FIG. IV. 36). Este tipo de praias, de 
características rochosas, caracteriza-se por uma zona eulitoral média (zona intertidal) 
dominada por Cracas e Mexilhões, e por outro lado, por uma franja litoral muito 
desenvolvida, onde surgem as Algas castanhas (Phaeophyta) como as Laminárias. 
 
As comunidades existentes em áreas rochosas nesta zona são assim constituídas por 
aglomerados dispersos de Cracas (Chthamlus sp.), Mexilhões (Mytilus galloprovincialis) e 
alguns Gastrópodes, nomeadamente do género Pattela. Com a aproximação da franja 
sublitoral, e da zona subtidal, verifica um aumento da diversidade de organismos deste 
tipo e de algas. 
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FIG. IV. 34 – Vista da Praia de Leça de Palmeira. 

 
 

 

 

 
FIG. IV. 35 – Vista da Praia de Matosinhos. 
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FIG. IV. 36 – Áreas de substrato rochoso na Praia de Leça da Palmeira. 
 

 

 

11.3  Caracterização da Área de Projecto  

Tendo em conta a consulta de bibliografia existente, verifica-se que as comunidades 
existentes distribuem-se por 3 grupos principais nesta zona: 
 

� Fitoplâncton; 

� Macroinvertebrados bentónicos; 

� Ictiofauna. 

 
A comunidade de fitoplâncton presente no estuário do Leça é relativamente 
desconhecida, sendo em contrapartida a comunidade no estuário do Douro alvo de 
numerosos estudos. Para tal, e em termos comparativos, recorreu-se a análise realizada 
no estudo de Bordalo (1991) para esta última bacia. 
 
Assim, no período de Primavera predominam espécies dulciaquícolas, como as 
diatomáceas Melosira, Asterionella, Stephanodiscus, Cyclotella e Coscinodiscus logo 
seguidas pelas clorofíceas Pediastrum e Scenedesmus. No fim de Abril estes géneros 
declinaram, sendo substituídos por alguns géneros de clorofíceas de água doce, como 
Coelastrum, Endorina, Micractinium e Dictyasphaerium. 
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No Verão dominam os dinoflagelados Peridinum e Ceratium, e espécies marinhas como 
Lauderia borealis, Detonula pumila, Chaetocerus spp., Thalassiosira spp., Rhizosolenia 
spp., e Donophysis schroederi. Esta alteração para um domínio de formas marinhas 
dever-se-á, provavelmente, ao aumento da salinidade do estuário, nestes meses. 
 
Contudo, a deterioração acentuada na qualidade da água, e nos sedimentos presentes 
no estuário do rio Leça, poderá levar a uma diferença significativa da comunidade 
observada para o troço terminal do rio Douro. 
 
Relativamente aos macroinvertebrados bentónicos, e com será de esperar em zonas 
muito intervencionadas e artificializadas, a comunidade presente será muito pouco 
diversificada, com riqueza específica reduzida, e sem nenhum interesse 
conservacionista. 
 
A comunidade expectável para este local será dominada por Oligoquetas pertencentes às 
famílias Enchytraidae e Eunicidae, ocupando um habitat bentónico pobre, caracterizado 
pela elevada instabilidade do substrato, causado pela actividade verificada no Porto de 
Leixões. 
 
As zonas estuarinas são de extrema importância para ictiofauna, servindo de habitats de 
reprodução, alimentação, e sendo a porta de entrada de para numerosas espécies 
migradoras. 
 
Porém, e segundo plano de bacia hidrográfico de Rio Leça, nos troços terminal e médio, 
encontra-se com uma qualidade de água e sedimentos bastante degradada, resultado 
das actividades portuárias e da rejeição de efluentes de múltiplas indústrias e centros 
urbanos. Devido a este facto, a ictiofauna do rio Leça encontra-se muito reduzida, sendo 
mesmo inexistente em vários troços. 
 
Em suma, do ponto de vista das comunidades aquáticas, vários factores contribuíram 
para o actual estado de degradação das mesmas. 
 
Para além disso, o facto da qualidade da água do rio Leça se degradar de forma muito 
acentuada de montante para jusante, fruto da excessiva ocupação humana da sua bacia 
hidrográfica, faz com que esta atinja o estuário com um nível de qualidade muito baixo.  
 
Por outro lado, décadas de utilização portuária do estuário do rio contribuíram, de forma 
determinante, para a existência, neste local, de uma comunidade biótica muito pobre e 
que nada tem a ver com a que originariamente aí existia.  
 
Assim, actualmente, as comunidades bióticas existentes na área do Porto de Leixões são 
muito pobres e não apresentam nenhum valor cuja preservação seja ecologicamente 
relevante, sendo inteiramente constituídas por espécies com elevada tolerância à 
poluição e ao stress ambiental. 
 
Note-se, ainda, que a área a intervencionar pelas dragagens corresponde ao anteporto, 
onde actualmente funciona um cais de acostagem para petroleiros, a doca de pesca e 
uma marina. 
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Convém referir, no entanto, que apesar da degradação descrita, o Porto de Leixões ainda 
serve de porta de entrada para enguias (Anguilla anguilla) que migram para o rio Leça.  
 
Para além disso, dois dos quatro municípios da bacia do rio Leça (Maia e Valongo) 
encontram-se presentemente a desenvolver um programa de recuperação da qualidade 
ecológica da água deste rio, pelo que é de prever que, a médio prazo, a situação possa 
vir a melhorar consideravelmente. 
 
 
 
 

11.4  Caracterização do Vazadouro 

O local previsto para a deposição dos dragados provenientes das intervenções a efectuar 
situa-se a 2,26 milhas da costa, tem uma profundidade de cerca de 30 m, e foi escolhido 
de forma consensual com outros utilizadores da área, nomeadamente os pescadores. 
 
Numa caracterização biológica do local, efectuada em Setembro de 2005 para o 
RECAPE do Novo Terminal Multiusos no Porto de Leixões, o mesmo foi descrito como 
sendo totalmente arenoso, sem formações rochosas aparentes.  
 
A diversidade específica encontrada foi muito reduzida, tendo sido identificadas 
7 espécies dos filos Annelida, Mollusca, Arthopoda e Chordata, geralmente frequentes 
em fundos arenosos. Nenhuma das espécies colocava problemas especiais de 
conservação. 
 
Em termos de abundância específica, o Eupagurus bernhardus, o Nassarius reticulatos e 
o Lanice conchilega foram as espécies mais abundantes. O Eupagurus bernhardus ocupa 
conchas de diferentes gastrópodes, sendo de referir neste caso, a ocupação exclusiva de 
conchas de Nassarius reticulatos. 
 
É de referir a ocorrência, embora de forma mais reduzida de Maja squinado, Polybius 
henslowi e Lanice conchilega. A Callionymus lyra foi a única espécie ictia encontrada, 
sendo esta frequente em fundos arenosos e vasos infra e circa litorais, enterrando-se 
frequentemente no substrato para protecção. 
 
Relativamente a comunidade de macroinvertebrados bentónicos, segundo a campanha 
de recolha e análise de sedimentos e de caracterização do local de depósito de dragados 
do Novo Terminal Multiusos no porto de Leixões, esta é essencialmente constituída por 
Polichaeta e Bivalves, inteirando um grupo total de 22 Taxa identificados. 
 
O bivalve mais abundante foi Tellina donacina e as famílias de Polichaeta de 
Magellonidae e Nephtytidae são as que apresentam maior ocorrência. As restantes 
famílias de Polichaeta presesentes foram Eunicidae, Glyceridae e Siglioninae. De 
ressalvar que a maior diversidade, e abundância, de indivíduos surgiu em amostras com 
maior percentagem de finos. 
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Segundo o mesmo estudo, a comunidade nectónica não apresentava uma elevada 
diversidade de espécies, sendo os mais abundantes, o crustáceo Polybius henslowi, o 
Carapau (Tachurus trachurus), a Língua (Dicologlossa cuneata) e a Pescada (Merluccius 
merluccius). 
 
Também se verificou a presença de diversas espécies com valor comercial, tais como, o 
Robalo (Dicentrarchus labrax), o Linguado (Solea solea), a Faneca (Trisopterus luscus), o 
Tamboril (Lophius piscatorius), a solha (Platichthys flesus), o Choco (Sepia officinalis), a 
Pota (Illex coindetii) e a Lula (Lollgo vulgaris). 
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12 . PAISAGEM 

12.1  Metodologia 

A qualidade da paisagem é um recurso natural e, como tal, não é um bem inesgotável 
nem se mantém inalterável face às acções humanas, podendo a sua degradação levar à 
diminuição da qualidade de vida das populações. 
 
Daqui o interesse de que se reveste a caracterização paisagística de um determinado 
território como elemento de suporte das propostas de ordenamento compatíveis com a 
manutenção da qualidade visual e ambiente das paisagens. 
 
Enquanto que a qualidade visual duma paisagem expressa o seu valor cénico, a 
capacidade de absorção visual representa a sua maior ou menor capacidade para 
suportar ou reagir a impactes ou alterações visuais que sobre ela se façam sentir. 
 
Para a determinação da qualidade visual da paisagem contribuem aspectos como a cor, 
textura, singularidade, complexidade, representatividade e organização estrutural dessa 
mesma paisagem. 
 
A capacidade de absorção visual da paisagem está dependente, principalmente, de 
factores morfológicos e ocupacionais do local, contribuindo para a sua avaliação 
aspectos fundamentais como o relevo, o coberto vegetal, a proximidade de observadores, 
aspectos que poderão determinar a existência ou não de barreiras visuais e ainda a 
maior ou menor acessibilidade visual à área de desenvolvimento do projecto. 
 
No caso em que, como o presente, o território se apresenta de carácter dominantemente 
portuário, urbano e industrial e em constante transformação, é importante proceder à sua 
caracterização e determinação dos seus valores, uma vez que as paisagens evoluem de 
acordo com o modo, a intensidade e a forma como sobre elas se exerce a acção 
humana. 
 
A caracterização paisagística realizada teve como base cartografia diversa, a fotografia 
aérea e o reconhecimento de campo com registo fotográfico, a partir dos quais se 
estudaram os aspectos relativos à ocupação de solo, e elementos construídos 
considerados mais importantes para a compreensão do carácter da paisagem.  
 
Esta caracterização permitiu a identificação das Unidades de Paisagem e posterior 
classificação relativamente à sua qualidade visual, à capacidade de absorção visual e, 
finalmente, à avaliação da sensibilidade da paisagem quanto à introdução de novas 
acções. 
 
 
 

12.2  Caracterização Geral 

O Porto de Leixões é a maior infraestrutura portuária do Norte de Portugal e uma das 
mais importantes do País. Localiza-se junto ao Oceano Atlântico e é constituído por 5 Km 
de cais, 55 ha de terraplenos e 120 ha de área molhada. 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 

 Julho.2008  

Cap.IV_pág.98 

Volume 2_Relatório Síntese 

 
Na FIG. IV. 37 apresentam-se várias perspectivas do Porto de Leixões na área prevista 
para implantação do projecto. 
 
Trata-se de uma zona limitada a Norte pelas praias e zona urbana de Leça da Palmeira, 
a Sul pelas praias e zona urbana de Matosinhos, a Poente pelo Oceano Atlântico e a 
Nascente pelas freguesias mais interiores do concelho de Matosinhos. Esta zona 
portuária localiza-se no troço terminal do rio Leça, na sua zona estuarina. 
 
Na envolvente da zona portuária desenvolvem-se as áreas urbanas mais antigas quer do 
lado de Matosinhos quer do lado de Leça da Palmeira, constituídas maioritariamente por 
habitações térreas, ou de 1 ou 2 pisos, que funcionam por vezes como espaços de 
restauração ou comerciais nos pisos inferiores. 
 
A partir do Porto de Leixões para Norte, a Marginal de Leça e a zona de praias e o Farol 
da Boa Nova, constituem as principais referências visuais na paisagem. Mais a Norte 
ainda, destaque para o complexo industrial da Refinaria do Porto. 
 
O troço da Marginal de Leça, recentemente alvo de um projecto de requalificação, 
apresentou nos últimos anos um grande crescimento urbanístico. De facto, toda esta 
zona marginal é caracterizada por modernos edifícios de apartamentos, que chegam a 
ultrapassar os 6 pisos de altura, com alguma ocupação comercial a nível do piso térreo, 
constituída essencialmente por restaurantes, bares e lojas diversas, sobretudo ligadas ao 
vestuário e decoração. 
 
Esta zona é limitada a Poente por um muro que a separa da zona de praia e 
areal, no qual se desenvolvem algumas dunas intercaladas por vezes por afloramentos 
rochosos.  
 
Na parte de Matosinhos, a zona inicial da marginal que se desenvolve para Sul a partir da 
Doca de Pesca, apresenta uma ocupação ainda com traços antigos, com habitações 
de 1 ou 2 pisos, onde os espaços de restauração, que ocupam os pisos térreos, 
apresentam um papel importante. Na zona de Matosinhos Sul, as características da área 
habitacional são bastante díspares, sendo constituída por modernos edifícios de 
apartamentos, alguns com mais de 10 pisos, e de zonas comerciais constituídas 
essencialmente por pequenos espaços. 
 
A horizontalidade predominante nestas zonas, decorrente do relevo plano, permite vistas 
panorâmicas de grande profundidade visual para a zona do Porto de Leixões. Apenas 
para Nascente a massa edificada constitui o limite visual para quem se encontra nas vias 
marginais. 
 
Nas zonas mais próximas do mar surgem por vezes algumas manchas de vegetação 
arbustiva com maciços dominados quase exclusivamente pela tamargueira. A 
adversidade climática do local condiciona o desenvolvimento da vegetação que se 
processa em “almofada” e não atinge altura significativa. 
 
Estas áreas marginais, sobretudo do lado de Matosinhos (e da Avenida General Norton 
de Matos, constituem assim os principais pontos de visibilidade para o interior da área 
portuária na zona onde será implantado o projecto, conforme mostra a FIG. IV. 38. 
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Foto 1 – Porto de Leixões – Vista para a Área de Intervenção. 
 
 

FIG. IV. 37 – Perspectivas do Porto de Leixões na Zona de Implantação do Projecto. (Cont.) 
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Foto 2 – Molhe Sul (em primeiro plano) e Molhe Norte e Quebra-mar exterior (ao fundo). 
 

 

 
 

Foto 3 – Molhe Norte (em primeiro plano) e parte terminal do Molhe Sul (ao fundo). 
 
 

FIG. IV. 37 – Perspectivas do Porto de Leixões na Zona de Implantação do Projecto. (Cont.) 
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Foto 4 – Molhe Sul (vista de Sul para Norte). 
 

 

 
 

Foto 5 – Molhe Sul (vista de Noroeste para Sudeste). 
 
 

FIG. IV. 37 – Perspectivas do Porto de Leixões na Zona de Implantação do Projecto. (Cont.) 
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Foto 6 – Molhe Sul (vista de Poente para Nascente). 
 

 

 
 

Foto 7 – Parte terminal do Molhe Sul (zona do Farol). 
 
 

FIG. IV. 37 – Perspectivas do Porto de Leixões na Zona de Implantação do Projecto. (Cont.) 
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Foto 8 – Molhe Sul – Farol. 
 

 

 
 

Foto 9 – Molhe Sul – Farol. 
 
 

FIG. IV. 37 – Perspectivas do Porto de Leixões na Zona de Implantação do Projecto. 
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12.3  Unidades de Paisagem 

Na zona de inserção do projecto é assim possível distinguir quatro unidades de paisagem 
(up), conforme representado na FIG. IV. 39, a que se associam características estruturais, 
funcionais e visuais próprias: 
 

� up1 – FFaaiixxaa  LLiittoorraall (Praias de Leça da Palmeira e Matosinhos) 

� up2 – ZZoonnaa  PPoorrttuuáárriiaa (Porto de Leixões) 

� up3 – ZZoonnaa  UUrrbbaannaa (residencial, comércio e serviços) de Matosinhos e Leça da Palmeira 

� up4 – ZZoonnaa  IInndduussttrriiaall (Refinaria do Porto) 
 
 
Em seguida descrevem-se as características principais de cada uma das unidades de 
paisagem. 
 
 
 

→→→→ Faixa Litoral 
 
Esta faixa corresponde à zona das praias de Leça da Palmeira (a Norte do Porto de 
Leixões) e de Matosinhos (a Sul) com uma largura média de aproximadamente 60/70 
metros. Os molhes Norte e Sul do porto constituem os elementos de separação destas 
praias com a área portuária. 
 
Trata-se de uma faixa de praia onde a vegetação dunar é praticamente inexistente face à 
sua proximidade à zona urbana. Apenas surgem algumas manchas de vegetação 
arbustiva residuais dominadas quase exclusivamente pela tamargueira. 
 
Esta apresenta-se como a unidade de paisagem com maiores visibilidades para o Porto 
de Leixões e a área de projecto. Trata-se de uma unidade caracterizada por uma média 
qualidade visual e de baixa capacidade de absorção visual. 
 
 
 

→→→→  Zona portuária 
 
Esta unidade corresponde à área do Porto de Leixões, que constitui o maior complexo 
portuário do Norte de Portugal. Situa-se numa planície costeira com altitudes entre os 6 e 
os 16 m, confrontando o seu limite Poente com o Oceano Atlântico.  
 
As suas infraestruturas incluem o Porto Comercial, o Porto de Pesca, o Porto de Recreio 
e uma Estação de Passageiros destinada a navios de cruzeiro. Nas suas instalações 
existem ainda áreas destinadas a armazenagem constituídas por silos verticais, 
depósitos e armazéns. 
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As infraestruturas do Porto de Leixões constituem elementos de grande dominância na 
paisagem local, contudo, sem ser possível de algum local ter uma percepção global das 
mesmas. 
 
De facto, a visibilidade dos seus molhes é elevada apenas a partir das zonas marginais 
de Leça e de Matosinhos. A partir das zonas urbanas, a área portuária é visível somente 
da envolvente próxima e nas zonas de confrontação. A partir da Ponte sobre o Rio Leça, 
da A28, são visíveis, para Poente, o Terminal de Contentores e o Terminal de Carga 
Geral e Granéis, e para Nascente, a zona dos silos e a portaria da VILP. 
 
Devido à sua localização bastante encaixada no estuário do rio Leça, a curtas distâncias 
já quase não é possível ter qualquer percepção da área portuária, com excepção da zona 
marítima, onde será possível a sua visibilidade a médias distâncias. 
 
Assim, considera-se que a área portuária apresenta uma paisagem de baixa qualidade 
visual e de média capacidade de absorção visual. 
 
 
 

→→→→  Zona urbana (residencial, comércio e serviços) de Matosinhos e Leça da Palmeira 
 
A zona urbana marginal de Leça da Palmeira, situada a Norte do porto, constitui um 
espaço com alguma qualidade estética resultado de um tratamento paisagístico cuidado 
onde predominam as áreas relvadas, pontuadas por alguns maciços de arbustos.  
 
O tecido urbano existente é constituído por urbanizações de tipologia variada, desde 
vivendas a edifícios de 5 a 7 pisos, com áreas comerciais a ocupar os pisos térreos, onde 
se destacam os inúmeros restaurantes e bares. 
 
A zona de Matosinhos, situada imediatamente a Sul da área portuária, constitui uma área 
onde predominam antigas habitações, verificando-se à medida que se caminha mais para 
Sul uma mudança sensível do tipo de ocupação, com urbanizações de elevada 
densidade e altura, com características de qualidade. 
 
Esta unidade é caracterizada por uma paisagem de média qualidade visual e de média 
capacidade de absorção visual. 
 
 
 

→→→→  Zona industrial (Refinaria do Porto) 
 
Trata-se de um complexo industrial, ocupando uma extensa área na zona Norte da 
freguesia de Leça da Palmeira. A Refinaria do Porto limita a avenida marginal de Leça da 
Palmeira a partir do Farol da Boa Nova, sendo uma presença constante ao longo do seu 
traçado até à zona do Restaurante “O Rochedo”.  
 
Esta unidade é caracterizada por uma paisagem de baixa qualidade visual e de média 
capacidade de absorção visual. 
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13 . SOCIOECONOMIA 

13.1  Metodologia 

Com o objectivo de enquadrar o projecto relativo às “Obras Marítimas do Terminal de 
Cruzeiros de Leixões” no ambiente socioeconómico na região, procedeu-se à 
caracterização do concelho de Matosinhos, enquadrando-o no Grande Porto e no 
Território Nacional e, sempre que possível, analisaram-se as freguesias de Matosinhos e 
Leça da Palmeira, onde se localiza a área do Porto de Leixões. 
 
Atendendo ao tipo e localização especifica do projecto, serão também consideradas as 
principais características da actividade do Porto de Leixões, incidindo sobre a importância 
deste para a sócio-economia da área envolvente e da região Norte. 
 
A caracterização foi feita a nível demográfico, económico, das infraestruturas e dos 
equipamentos existentes, recorrendo a dados do INE (Instituto Nacional de Estatística), 
nomeadamente dos Censos de 1991 e 2001 e dos Anuários Estatísticos de 2001 e 2005. 
 
 

13.2  Enquadramento Socioeconómico e Demográfico 
 
13.2.1 -  Dinâmica Populacional 

A área em estudo localiza-se nas freguesias de Leça da Palmeira e de Matosinhos, 
pertencentes ao Concelho de Matosinhos e integra-se no Grande Porto, na Região Norte 
do País (FIG. IV. 40). 
 
O concelho de Matosinhos possui uma área de cerca de 62 km2, correspondendo a 7,6% 
do território do Grande Porto. A população deste concelho tem aumentado nas últimas 
décadas, apresentando uma Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) elevada, como 
se pode observar no Quadro IV. 26. 
 

Quadro IV. 26 – Evolução Populacional nos Concelhos do Grande Porto. 
 

 

Concelhos População 
1981 (Hab.) 

População 
1991 (Hab.) 

População 2001 
(Hab.) 

População 2005 
(Hab.) 

TCMA 
(1981/2005) 

 

Continente 9 336 780 9 375 926 9 869 343 10 082 154 0,3% 

Grande Porto 1 117 918 1 167 800 1 260 680 1 276 575 0,6% 

Espinho 32 409 34 956 33 701 31 202 -0,2% 

Gondomar 130 751 143 178 164 096 170 621 1,3% 

Maia 81 679 93 151 120 111 133 048 2,6% 

Matosinhos 136 498 151 682 167 026 168 837 1,0% 

Porto 327 368 302 472 263 131 233 465 -1,2% 

Póvoa do Varzim 54 248 54 788 63 470 65 882 0,9% 

Valongo 64 234 74 172 86 005 92 819 1,9% 

Vila do Conde 64 400 64 836 74 391 76 427 0,8% 

Vila Nova de Gaia 226 331 248 565 288 749 304 274 1,4% 

Fonte: INE, Censos 1981, 1991 e 2001, Anuário Estatístico da Região Norte 2005 e Anuário Estatístico de Portugal 2005 
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Apesar do crescimento do concelho, este tem vindo a perder alguma importância ao nível 
do Grande Porto ocupando, em 2005, a quarta posição em termos de população 
residente enquanto, até então, ocupava a terceira. Apesar deste facto, a população de 
Matosinhos representava, em 2005, cerca de 13% da população do Grande Porto e 
apresentava uma TCMA superior à deste. 
 
O aumento acentuado da população em Matosinhos e de outros concelhos do Grande 
Porto deve-se sobretudo ao desenvolvimento da cidade do Porto, onde a crescente 
importância da função terciária tem obrigado ao deslocamento da função residencial para 
a periferia. Associado a este factor, contribui também para o desenvolvimento 
populacional do concelho, a entrada de população proveniente de outras sub-regiões da 
região Norte que procuram trabalho sobretudo nas áreas industriais e portuária. 
 
Apesar da sua proximidade ao mar ter sido decisiva para o desenvolvimento das 
actividades piscatórias e portuárias e de toda uma série de actividades a jusante e a 
montante dessas, a proximidade de Matosinhos à Cidade do Porto, associada ao declínio 
da actividade industrial e ao desenvolvimento do porto marítimo de Leixões, constituem 
as principais explicações para a actual vocação terciária do Concelho. 
 
Ao nível das duas freguesias em estudo, Leça da Palmeira e Matosinhos, estas 
representam cerca de 27,4% da população do concelho, apresentando taxas de 
crescimento inferiores à do concelho de Matosinhos (Quadro IV. 27). Será de realçar que a 
freguesia de Matosinhos é, dentro do Concelho, a que tem verificado menor evolução 
populacional. 
 
 

Quadro IV. 27 – Evolução da População nas Freguesias e no Concelho de Matosinhos. 
 

 

Freguesias População 1981 
(Hab.) 

População 1991 
(Hab.) 

População 2001 
(Hab.) TCMA 1981/2001 

 

Custóias 12 302 14 797 18 065 2,34% 

Guifões 8 407 10 925 9 686 0,76% 

Lavra 7 682 8 894 9 408 1,12% 

Leça do Bailio 13 681 14 329 15 673 0,73% 

Leça da Palmeira 15 214 15 605 17 215 0,66% 

Matosinhos 30 471 29 798 28 488 -0,33% 

Perafita 10 053 11 340 12 298 1,12% 

Sta. Cruz do Bispo 6 414 5 538 6 108 -0,24% 

S. Mamede Infesta 18 953 20 468 23 542 1,21% 

Sr.ª da Hora 13 321 19 988 26 543 4,96% 

Matosinhos 136 498 151 682 167 026 1,12% 

Fonte: INE, Censos 1981, 1991 e 2001 
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A freguesia de Matosinhos, embora apresentando uma perda populacional desde 1981, 
continua a ser a freguesia do concelho com maior número de habitantes. A freguesia de 
Leça da Palmeira ocupava, na década de 80, a terceira posição em termos de população 
residente. No entanto, apesar da população ter aumentado nesta freguesia, este aumento 
foi inferior ao verificado noutras do concelho, passando para a quinta posição em 2001.  
 
A localização litoral das freguesias em estudo e a sua proximidade à cidade do Porto 
tornam-nas atractivas em termos socioeconómicos. 
 
Tendo sido, até finais do século XIX, terra de pescadores e lavradores, rapidamente se 
transformou até aos dias de hoje em terra de vocação turística e balnear, área de 
concentração industrial e zona portuária. 
  
Desde 1120 que existem registos da existência da freguesia de S. Miguel de Moroça 
(Leça), o mesmo sucedendo em 1260 quando a Rainha D. Mafalda, filha de D. Sancho I, 
resolveu fazer doações a Igrejas de que era patrono o Mosteiro de S. Pedro de Arouca.  
 
Só em 1984 é que Matosinhos foi elevada a cidade, possuindo hoje esta Freguesia uma 
riqueza monumental assinalável (desde Igrejas e Capelas, até Quintas afamadas, 
passando pelo Farol da Boa Nova e a Casa de Chá da Boa Nova), um parque industrial 
em crescimento contínuo e outros equipamentos e infraestruturas fundamentais para a 
dinâmica socioeconómica local, destacando-se as boas acessibilidades e a proximidade 
ao Aeroporto Internacional Sá Carneiro e ao Porto de Leixões. 
 
A freguesia Matosinhos, terra de pescadores e lavradores, "manteve-se" nestas lides 
desde o século XVI até finais do século XIX. Salvador de Matosinhos, freguesia do 
concelho de Matosinhos, foi palco da maior evolução urbana do Grande Porto. 
 
Uma evolução que foi sobretudo, acompanhada da construção do Porto de Leixões e 
consequente concentração industrial nas áreas alimentar, metalomecânica, construção 
civil, construção naval, petroquímica, transformadoras e derivados, conserva de peixe, 
panificação, óleos alimentares, entre outras. Esta aproximação com a urbe portuense e 
suas interligações, particularmente económicas, contribuíram para esse progresso.�
 
A freguesia de Matosinhos integra o conjunto de dez que constitui o concelho do mesmo 
nome. Muito conhecida como sendo cidade de arquitectos, a freguesia de Matosinhos em 
particular, apresenta um conjunto de obras atribuído a conhecidos e reconhecidos 
autores de arquitectura contemporânea como as Casas ao Sul do Porto de Leixões 
(Arquitecto Souto Moura); Paços do Concelho (Arquitecto Alcino Soutinho) e o Palácio da 
Justiça e a Urbanização das Sete Bicas (Quinta Seca), obras do Arquitecto Pedro 
Ramalho. 
 
No que diz respeito à dinâmica populacional, tal como se pode verificar no Quadro IV. 28, o 
concelho de Matosinhos sofreu, nos últimos anos, um aumento da taxa de mortalidade e 
uma diminuição da taxa de natalidade. 
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Quadro IV. 28 – Taxa de Mortalidade, Taxa de Natalidade e Taxa de Crescimento Natural. 

 
 

Taxa de Mortalidade (%0) Taxa de Natalidade (%0) 
Taxa de Crescimento 

Efectivo (%0) Unidade Territorial 

2001 2005 2001 2005 2001 2005 
 

Continente 10,2 10,2 10,8 10,3 0,73 0,38 

Grande Porto 8,5 8,3 11,3 10,5 0,67 0,31 

Concelho Matosinhos 7,6 8,3 10,8 10,3 0,76 0,26 

Fonte: INE 

 
 
A variação das taxas, verificada para o concelho de Matosinhos, é comum ao Grande 
Porto e ao território continental e resulta no envelhecimento da população. 
 
A taxa de crescimento efectivo diminui em todas as unidades estudadas, no entanto, foi 
no concelho de Matosinhos que esta descida foi mais drástica. 
 
 

13.2.2 -  Estrutura Etária 

A evolução da estrutura etária da população, tanto a nível nacional como a nível do 
concelho e das freguesias em estudo, evidencia o envelhecimento da população através 
de um aumento da população idosa e diminuição da população jovem de 1991 para 
2001, tal como se pode verificar no Quadro IV. 29. 
 
 

Quadro IV. 29 – Estrutura Etária da População. 
 

 
1991 2001 

Unidade Territorial Jovens 
(%) 

Adultos 
(%) 

Idosos 
(%) 

Jovens 
(%) 

Adultos 
(%) 

Idosos 
(%) 

 

Continente 19,7 66,6 13,7 15,8 67,7 16,5 

Grande Porto 20,0 69,4 10,6 16,3 70,5 13,1 

Concelho Matosinhos 20,6 70,4 9,0 16,0 71,8 12,3 

Freguesia de Matosinhos 21,3 68,8 9,9 15,5 70,6 13,9 

Freguesia de Leça da Palmeira 19,4 70,7 9,9 15,6 71,2 13,2 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

 
 
No Quadro IV. 30 relativo aos índices de dependência e de envelhecimento, também é 
bem visível o aumento da população idosa e diminuição da população jovem. 
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Quadro IV. 30 – Evolução dos Índices de Dependência de Jovens, Idosos e Total (IDj, IDi e IDt) e 

do Índice de Envelhecimento (Ie) nas Freguesias, Concelho, Grande Porto e Continente. 
 

 
IDj IDi IDt Ie 

Unidade Territorial 
1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

 

Continente 29,6 23,3 20,6 24,4 50,2 47,7 69,5 104,4 

Grande Porto 28,8 23,1 15,2 18,6 44,0 41,8 52,8 80,5 

Concelho Matosinhos 29,3 22,3 12,8 17,1 42,1 39,4 43,6 76,8 

Freguesia de Matosinhos 30,9 22,0 14,3 19,7 45,3 41,6 46,3 89,5 

Freguesia de Leça da 
Palmeira 

27,4 22,0 14,0 18,5 41,4 40,4 51,2 84,0 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

 

Para todas as unidades territoriais analisadas houve uma diminuição do índice de 
dependência dos jovens de 1991 para 2001 e um aumento do índice de dependência dos 
idosos. Contudo, é no índice de envelhecimento que se verifica a maior diferença, 
havendo um aumento significativo em todas as áreas estudadas. 
 
Tal como no quadro da estrutura etária, é para a média do Continente Português que se 
verificam os maiores valores para o índice de envelhecimento. 
 
Dando continuidade ao que se tem verificado nos quadros anteriores, a freguesia de Leça 
da Palmeira apresenta um índice de envelhecimento inferior à freguesia de Matosinhos 
assim como um índice de dependência de idosos menores.  
 
Para a globalidade da área em estudo as tendências detectadas deverão provocar a 
longo prazo repercussões directas ao nível das taxas de fecundidade e natalidade, com 
consequências negativas no domínio da estrutura e da dinâmica populacional.  
 
Contrariar esta tendência passará sempre pelo aparecimento de factores externos que 
originem um afluxo populacional de população jovem/activa, o que só será possível com 
uma dinâmica económica mais pujante, capaz de atrair e fixar populações, 
designadamente de menor idade. 
 
 
 
 

13.3  Actividades Económicas 
 
13.3.1 -  População Activa e Desempregada 

As freguesias onde se insere o projecto apresentam taxas de desemprego muito 
elevadas, como se pode observar no Quadro IV. 31.  
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Quadro IV. 31 – Evolução das Taxas de Actividade e Desemprego. 
 

 
Taxa de actividade (%) Taxa de desemprego (%) 

Unidade Territorial 
1991 2001 1991 2001 

 

Continente 44,8 48,4 -- 4,2 

Grande Porto 48,9 51,3 6,0 8,0 

Concelho de Matosinhos 50,2 51,3 7,1 8,0 

Freguesia de Matosinhos 44,3 45,6 -- 8,4 

Freguesia de Leça da Palmeira 47,0 50,7 7,8 7,3 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

 
 
Foi na freguesia de Matosinhos que a taxa de desemprego atingiu o seu máximo, 
apresentando em 2001 uma taxa de desemprego superior à de Leça da Palmeira e à do 
Concelho de Matosinhos, assim como, em relação ao Grande Porto e ao Continente.  
 
A freguesia de Leça da Palmeira é a única unidade territorial analisada que apresenta 
uma diminuição da taxa de desemprego, sugerindo uma melhoria económica na zona. 
 
 
 

13.3.2 -  Sector de Actividade 

A distribuição do emprego por sector de actividade económica encontra-se sintetizada no 
Quadro IV. 32 para o ano de 2001. 
 
 

Quadro IV. 32 – População Empregada por Sector de Actividade (2001). 
 

 
Unidade Territorial Sector I (%) Sector II (%) Sector III (%) 

 

Grande Porto 1,7 35,2 63,1 

Concelho de Matosinhos 1,1 31,7 67,2 

Fonte: INE, Censos 2001 

 
 
Da análise do quadro anterior, verifica-se que a grande maioria da população empregada, 
do concelho de Matosinhos e de todo o Grande Porto, trabalha no sector terciário de 
actividades. 
 
O sector terciário tem vindo a desenvolver-se nas últimas décadas em toda a Região 
Norte, o que poderá vir a contribuir de forma significativa para colmatar ou minimizar a 
elevada taxa de desemprego, através da crescente oferta de emprego ao nível dos 
serviços relacionados com a actividade económica dominante, ligada principalmente às 
actividades de comércio a retalho. 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 
Julho.2008 Volume 2_Relatório Síntese  

Cap.IV_pág.119 

 
Na realidade, predominam as actividades comerciais, os serviços colectivos e associados 
aos transportes de carga e descarga e às infraestruturas portuárias, ou seja, trata-se de 
um sector terciário bastante ligado às actividades industriais e portuárias que continuam a 
prevalecer e a caracterizar as duas freguesias em causa. 
 
As unidades industriais existentes na Região Norte abrangem diversas áreas, sendo os 
têxteis/calçado e construção que garantem o maior número de empregos. As indústrias 
de madeira e mobiliário e da fabricação de produtos metálicos, máquinas e 
equipamentos, apresentam também bastante expressão na região. 
 
Em termos concelhios, têm-se assistido ao desaparecimento gradual das indústrias 
tradicionais (como sucedia com a Indústria Conserveira, representada maciçamente no 
passado em todo o Concelho), para dar lugar à crescente importância das indústrias 
químicas e petrolíferas.  
 
O sector primário, outrora uma base económica fundamental destas freguesias e até do 
próprio Concelho, permanece residual. A excepção é feita para a pesca, cujo porto 
continua a assumir um posicionamento relevante a nível nacional. Efectivamente, o 
sector pesqueiro, apesar de empregar uma reduzida percentagem da população activa, 
representa ainda uma fonte de subsistência de uma comunidade ribeirinha quase 
totalmente dependente desta actividade.  
 
A estrutura das mercadorias exportadas através do Porto de Leixões, reflecte a estrutura 
produtiva da região: agro-alimentares (onde dominam as bebidas, nomeadamente o 
vinho do Porto), têxtil-vestuário e calçado, madeira e cortiça e os minerais não metálicos. 
 
Em termos de importações, o transporte marítimo revela-se de importância acrescida no 
transporte das matérias-primas para a indústria têxtil (sobretudo algodão) e no transporte 
de frutas, cereais, madeira, ferro, aço e material de transporte. 
 
Esta estrutura de exportações/importações, é reveladora de uma região de forte vocação 
exportadora de bens de consumo e dependente do exterior ao nível das matérias-primas 
e equipamentos, assumindo a qualidade da prestação logística elevada importância como 
factor de competitividade industrial. 
 
A principal vocação das infra-estruturas portuárias consiste no transporte de mercadorias, 
deparando-se o Sistema Logístico Nacional com importantes desafios ancorados na 
racionalização da actividade logística, no fomento da intermodalidade, na promoção da 
gestão ambiental, no aumento da competitividade e na criação de emprego e de riqueza. 
 
Neste quadro, importa referir que o Porto de Leixões apresenta uma posição privilegiada 
para responder a estes desafios, beneficiando de uma localização estratégica e de um 
hinterland rico em actividades industriais e comerciais (no qual se localizam cerca de dois 
terços das pequenas e médias empresas portuguesas). O facto de usufruir de uma barra 
permanentemente aberta ao tráfego portuário e sem restrições de acesso por efeito das 
marés, que lhe permite operar durante 365 dias por ano com altos níveis de produtividade 
e com reduzido tempo de permanência dos navios nos cais, bem como a disponibilização 
de modernos equipamentos e avançados sistemas informáticos de gestão e apoio à 
navegação, constituem-se também como factores determinantes para a afirmação desta 
infra-estrutura portuária.  



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 

 Julho.2008  

Cap.IV_pág.120 

Volume 2_Relatório Síntese 

 
Neste contexto, o Porto de Leixões tem vindo a afirmar-se como sendo um dos mais 
importantes da fachada atlântica da Península Ibérica no que respeita ao volume global 
de mercadorias movimentadas, tendo ultrapassado os 14 milhões de toneladas de 
mercadorias por ano, o que representa 25 % do comércio externo nacional. 
 
Estes factores contribuem para que o Porto de Leixões seja um dos portos mais 
competitivos e polivalentes ao nível nacional, já que passam por Leixões 3.100 navios por 
ano, e todo o tipo de cargas, das quais se destacam: Têxteis, Granitos; Vinhos; Madeira; 
Automóveis; Cereais; Contentores; Sucata; Ferro e Aço; Álcool; Aguardente; Açucares; 
Óleos; Melaços; Produtos Petrolíferos e ainda Passageiros de Navios de Cruzeiro. 
 
Paralelamente, a crescente procura do Porto de Leixões por navios de passageiros, cada 
vez maiores, tem garantido o seu posicionamento como a terceira infra-estrutura 
portuária com maior movimento de navios deste sector de mercado e a quinta mais 
significativa em número de passageiros. 
 
Dispondo de um enquadramento turístico com características valiosas e distintivas 
(Porto/Norte de Portugal), beneficiando de uma oferta hoteleira com uma considerável 
capacidade e qualidade e situando-se na proximidade de um aeroporto internacional, 
Leixões apresenta um elevado potencial para o desenvolvimento desta actividade. 
 
De facto, com a crescente tendência para exploração de circuitos turísticos de 
curta/média duração (4 e 5 dias), o posicionamento do Porto de Leixões na frente 
atlântica permite-lhe tanto desempenhar um papel de articulação entre os circuitos do 
Mediterrâneo e os do Norte da Europa, como explorar as suas potencialidades enquanto 
porto de destino, ao articular-se com os restantes portos nacionais ou com outras infra-
estruturas situados na frente atlântica. 
 
Assim, a construção do Terminal de Cruzeiros, contribuirá para a expansão deste sector, 
com reflexos positivos em todas as actividades económicas directa ou indirectamente 
ligadas ao turismo da região. 
 
 
 

13.3.3 -  Nível de Instrução 

No que diz respeito ao nível de instrução da população, a situação das freguesias em 
estudo são bastante díspares, verificando-se que as freguesias de Leça da Palmeira e de 
Matosinhos apresentam, respectivamente, os níveis de instrução mais elevados e mais 
baixos comparativamente às restantes unidades administrativas estudadas  
(Quadro IV. 33). 
 
Em termos gerais, e da análise do quadro anterior verifica-se que a maior percentagem 
da população, para todas as unidades territoriais, tem apenas o 1º ciclo do ensino básico. 
Contudo, na zona em estudo, apenas a freguesia de Matosinhos, não tem uma 
população mais instruída do que a média para Portugal Continental. 
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Quadro IV. 33 – Nível de Instrução (2001). 

 
 

Básico 

Unidade Territorial Nenhum 
(%) 1º ciclo 

(%) 
2ºciclo 

(%) 3ºciclo (%) 
Secundário (%) Médio e 

Superior (%) 

 

Continente 14,3 34,9 12,6 10,7 16,1 11,5 

Grande Porto 11,3 33,7 12,6 11,1 17,4 13,9 

Concelho de Matosinhos 11,0 33,8 11,6 11,5 18,5 13,7 

Freguesia de Leça da 
Palmeira 

10,1 31,6 10,5 10,4 18,8 18,8 

Freguesia de Matosinhos 23,0 29,0 11,9 14,8 12,4 8,5 

Fonte: INE, Censos 2001 

 
 
Tal como já referido, a freguesia de Leça da Palmeira é a unidade territorial que 
apresenta a população mais instruída. Esta diferença é sobretudo notória na 
percentagem de população com ensino médio ou superior. Por outro lado, a freguesia de 
Matosinhos é a unidade territorial que apresenta uma população menos instruída, com 
mais de metade da população apenas com o 1º ciclo. 
 
Sendo assim, é importante o desenvolvimento de actividades na área em estudo que 
aumentem o mercado de trabalho para empregados com e sem qualificação de forma a 
diminuir as elevadas taxas de desemprego registadas na zona. 
 
 
 
 

13.4  Infraestruturas e Condições Sociais 
 
13.4.1 -  Infraestruturas Básicas 

Em termos de infraestruturas básicas comparou-se o concelho de Matosinhos com o 
Grande Porto e com todo o território nacional. 
 
No que diz respeito às infraestruturas de abastecimento e saneamento, as principais 
carências no concelho são ao nível da drenagem e tratamento das águas residuais, como 
é possível verificar através da análise do Quadro IV. 34. 
 
Toda a população do concelho de Matosinhos está servida de abastecimento domiciliário 
de água e de sistema de recolha de resíduos sólidos, superando deste modo o verificado 
no Grande Porto e em todo o país.  
 
É ao nível das águas residuais que ainda se registam algumas falhas no concelho visto 
que 30% da população não está servida por drenagem nem tratamento das águas 
residuais produzidas. No entanto, pode-se considerar que Matosinhos está mais 
desenvolvido, no que diz respeito a este tipo de infraestrutura, do que a maioria do 
território nacional na medida em que apenas 55% da população portuguesa está servida 
por infraestruturas de tratamento de águas residuais. 
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Quadro IV. 34 – População Servida por Infraestruturas de Abastecimento e 

Saneamento Básico (2001). 
 

 
Águas Residuais (%) 

Unidade Territorial 
Abastecimento 
Domiciliário de 

Água (%) Drenagem Tratamento (ETAR´s) 

Sistema de Recolha de 
Resíduos Sólidos (%) 

 

Portugal 90,4 71,1 54,9 98,6 

Grande Porto 97,6 70,0 52,7 99,6 

Concelho de Matosinhos 100,0 70,0 70,0 100,0 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2002, Anuário Estatístico de Portugal 2002 

 
 
 
Relativamente às infraestruturas existentes nos alojamentos familiares do concelho de 
Matosinhos e do Grande Porto, as carências notam-se sobretudo nos esgotos ligados à 
rede pública como se pode verificar no Quadro IV. 35. 
 
 

Quadro IV. 35 – Alojamentos Familiares Ocupados como Residência Habitual, Segundo as 
Infraestruturas Existentes (2001). 

 
 

Unidade Territorial Com Electricidade (%) Com Esgoto Ligado à 
Rede Pública (%) 

Com Água Canalizada 
da Rede Pública (%) 

 

Portugal 99,6 99,3 97,8 

Grande Porto 99,8 65,9 86,7 

Concelho de Matosinhos 99,9 71,8 86,2 

Fonte: INE, Censos 2001 

 
 
Cerca de 30% dos alojamentos familiares no concelho não apresentam esgoto ligado à 
rede pública e 14% não têm água canalizada da rede pública, podendo no entanto, ser 
abastecidas por outros meios, como por exemplo, poços particulares. Em relação a estas 
duas infraestruturas, o concelho e o Grande Porto apresentam uma situação menos 
favorável do que a verificada para todo o território nacional. 
 
Ao nível de electricidade, a situação do concelho e do Grande Porto é idêntica à situação 
nacional, estando quase todos os alojamentos servidos destas infraestruturas. 
 
 
 

13.4.2 -  Infraestruturas Rodoviárias, Ferroviárias e Portuárias  

A região em análise está incluída no Grande Porto, beneficiando das infraestruturas de 
transporte que servem a metrópole e das respectivas melhorias registadas na última 
década. 
 
Em termos rodoviários, é servida sobretudo pelo IC1/A28 (Valença – Gaia) que faz a 
ligação entre a A1 (Lisboa/Porto) e a fronteira com Espanha, em Valença.  
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A auto-estrada A28 que faz a ligação entre a Gaia e Caminha, passa a Este da região em 
estudo. Além disso, a cidade de Matosinhos é servida através da A4 que liga esta cidade 
até à cidade de Amarante.  
 
A Norte de Leça da Palmeira há um nó do IC1 com o IC24 (Circular Regional Exterior do 
Porto – CREP) que liga Perafita (freguesia contígua), a Norte da cidade do Porto, a 
Espinho que fica a Sul. 
 
Inaugurada no início do presente ano, a Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões 
(VILP) é uma ligação rodoviária que faz o acesso rápido e exclusivo das viaturas pesadas 
e respectivas cargas ao Porto de Leixões. Tem acesso directo à auto-estrada, com 
entrada pela VRI (Via Regional Interior), localizada sensivelmente a 2 km do IC24 / A41 e 
a 2 km da A4. 
 
Os transportes rodoviários de mercadorias podem assim aceder directamente e com mais 
fluidez ao Porto de Leixões, não tendo mais que passar pelo interior da cidade de 
Matosinhos, diminuindo em larga escala não só o tráfego como os índices de poluição do 
ambiente que lhe são associados. No futuro, a VILPL terá igualmente um papel a 
desempenhar na ligação entre o porto de Leixões e a sua plataforma logística, com os 
pólos de Gonçalves e Gatões/Guifões.  
 
Para além das ligações rodoviárias, Matosinhos dispõe ainda de Metro Ligeiro de 
Superfície. No Grande Porto são de salientar as ligações ferroviárias a Lisboa, Braga, 
Guimarães e Linha do Douro Litoral até Marco de Canaveses. Também a este nível, o 
Porto de Leixões encontra-se ligado à rede geral do País por intermédio da linha de 
cintura do porto, ligação essa estabelecida através da Estação de Contumil. 
 
As infraestruturas rodoviárias e ferroviárias que servem a área em estudo encontram-se 
representadas na FIG. IV. 41. 
 
As infraestruturas portuárias do concelho correspondem às do próprio Porto de Leixões, 
actualmente um dos mais importantes portos nacionais e o maior porto no Norte do país. 
Este porto beneficía de uma localização estratégica e privilegiada e de uma envolvente 
rica em Indústria e Comércio. 
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14 . PATRIMÓNIO TERRESTRE 

14.1  Metodologia 

Considerando as características do projecto, este trabalho tem um carácter geográfico 
pontual e localizado numa determinada área, para o qual se estabeleceu uma estratégia 
de trabalho faseada, composta por três etapas: 
 

� Planeamento e caracterização prévia da situação de referência. 

� Realização de prospecções sistemáticas do terreno, em meio terrestre, na totalidade 
da área abrangida por este projecto. 

� Elaboração de relatório final. 

 
Os trabalhos arqueológicos foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos 
Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho) e o Decreto-Lei nº 107/2001, de 8 
de Setembro (Lei do Património Cultural), cumprindo os termos de referência para o 
descritor património arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do antigo 
Instituto Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004). 
 
 

14.1.1 -  Levantamento de Informação 

 
14.1.1.1 -  Escala de Análise espacial 

A Situação de Referência do Descritor Património circunscreve uma pequena área de 
estudo, com a finalidade de se elaborar o enquadramento histórico do território abrangido 
por este projecto. A área de projecto corresponde ao local seleccionado para a execução 
deste projecto, em meio terrestre. 
 
 

14.1.1.2 -  Recolha bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os 
seguintes recursos: 
 

� Endovélico (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos) da responsabilidade do 
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P. (IGESPAR). 

� Inventário do Património Classificado e em Vias de Classificação da responsabilidade 
do antigo Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR). 

� Inventário de Património Arquitectónico do Instituto da Habitação e Reabilitação 
Urbana (IHRU). 

� Plano Director Municipal de Matosinhos, ratificado pelo despacho n.º 92/92, do 
Ministro do Planeamento e da Administração do Território, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 266 (suplemento), de 17 de Novembro de 1992. 

� Bibliografia publicada sobre a região. 
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No IGESPAR, I.P. foram ainda consultados os seguintes processos: 
 

� 2005/1(245) – EIA – Área Comercial de Matosinhos. 

� 2005/1(7) – Programa POLIS – Matosinhos. 

� 2008/1(094) – EIA – Projecto de Construção da Loja Decathlon, Matosinhos. 

 
 
 

14.1.2 -  Prospecção arqueológica 

As prospecções arqueológicas, em meio terrestre, realizaram-se no dia 9 de Maio de 
2008, de forma sistemática, na área seleccionada para desenvolver este projecto. 
 
 

14.1.2.1 -  Visibilidade do terreno 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias 
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que nos 
permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela 
necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver Quadro IV. 37). 
 
 

Quadro IV. 36 – Graus de Visibilidade do Terreno. 
 

Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 

Facilita o percurso pedestre e a observação de construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de 

materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 

quantidade de entulho e de lixo recente. 

Observação de construções, mas superfície de solo original sem 

qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente 

revolvido. 

Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de 

desmatação 

9 Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de 

materiais arqueológicos. 
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Quadro IV. 37 – Grau de diferenciação do descritor 4. 

 
Visibilidade mínima da 

superfície do solo 

4.1 Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 

Observação facilitada de construções, mas com identificação 

difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 

superfície do solo 

4.2 Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 

Observação facilitada de construções e identificação razoável de 

materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 

superfície do solo 

4.3 Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 

Observação facilitada de construções e de materiais 

arqueológicos. 
 
 
 

14.1.2.2 -  Ficha de sítio 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de 
campo é feito numa ficha criada para este efeito. 
 
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados 
com os seguintes objectivos: 
 

� Identificação. 

� Localização administrativa e geográfica. 

� Descrição da Paisagem. 

� Caracterização do material arqueológico. 

� Caracterização das estruturas. 

� Avaliação e classificação do valor patrimonial. 

� Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 

 
 
 

Quadro IV. 38 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio. 
 

Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 

Designação Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma freguesia. 

CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (IPA). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA). 

Tipo de trabalhos realizados Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Protecção, com o Decreto-Lei que a define. 
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Quadro IV. 39 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio. 

 
Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia. 

Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de Coordenadas Coordenadas UTM, com o datum Europeu. 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

 
 

Quadro IV. 40 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente. 
 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respectiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio. 

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado. 

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios identificados Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 

 
 

Quadro IV. 41 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico. 
 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela área do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio. 

Características do material 
identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Cronologia do material 
identificado 

Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 

 
 

Quadro IV. 42 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas. 
 

Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação 

espacial das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam espacialmente. 

Modo de Construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de Construção Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

Descrição das estruturas Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido assinaladas 
nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das 
estruturas 

Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da 
estrutura 

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura. 
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14.1.2.3 -  Registo fotográfico 

O registo fotográfico realizado teve como objectivos a obtenção de imagens dos sítios 
com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da ocupação, na área de 
projecto. 
 
 

14.1.2.4 -  Registo cartográfico 

A área de estudo, a área de projecto e o grau de visibilidade do terreno foram 
demarcadas na Carta Militar de Portugal (folhas n.os 122 e 122a), à escala 1:25 000. 
 
Convém ainda referir que as incidências patrimoniais registadas na área de estudo foram 
georeferenciadas com coordenadas em datum 73 (ver FIG. IV. 44). 
 
 

Quadro IV. 43 – Localização das Incidências Patrimoniais identificadas na área de estudo. 
 

 

N.º Designação Concelho Freguesia M P 
 

1 Padrão do Bom Jesus de Matosinhos Matosinhos Matosinhos -47198 168121 

2 Fábricas Algarve Exportador e Rainha do Sado Matosinhos Matosinhos -46811 167976 

3 Teatro Constantino Nery / Cine-Teatro C. Nery Matosinhos Matosinhos -47183 168494 

4 Quarteirão da "Gist-Brocades" Matosinhos Matosinhos -46887 167900 

 
 

14.1.2.5 -  Informação oral 

No decorrer das prospecções arqueológicas sistemáticas a informação oral obtida foi 
nula. 
 
 
 

14.2  Enquadramento geográfico e histórico 

O Porto de Leixões localiza-se junto à costa entre o Farol de Leça da Palmeira (a Norte) 
e a Praia de Matosinhos (a Sul), na freguesia de Matosinhos, concelho de Matosinhos, 
distrito do Porto. Este complexo industrial situa-se numa planície costeira com altitudes 
entre os 6 e os 16 m. A área do projecto implanta-se entre as seguintes coordenadas: 
 
 

Quadro IV. 44 – Coordenadas da área de projecto. 
 

   
 X Y 
   

NW -47357 168317 

NE -47766 167641 

SW -48080 167816 

SE -47171 168046 
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Para o presente trabalho foi definida uma área de estudo localizada, entre as seguintes 
coordenadas: 
 
 

Quadro IV. 45 – Coordenadas da área de estudo. 
 

   
 X Y 
   

NW - 48551 - 168799 

NE - 46807 - 168799 

SE - 48551 - 167144 

SW - 46807 - 167144 

 
 
 
 

14.2.1 -  Breve enquadramento histórico do local de implantação do Porto de Leixões 

O estudo da ocupação humana no território onde se localiza o Porto de Leixões tem 
como objectivo, no âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação humana 
no espaço específico onde este está implantado, de forma a melhor enquadrar e avaliar 
as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem cultural 
que resultarão deste equipamento. 
 
Esta análise centra-se na área de estudo, pois a sua intenção não é a história da região, 
mas a evolução da ocupação no espaço específico onde se encontra o referido complexo 
industrial. 
 
É evidente, pela configuração do espaço em estudo, que a actual paisagem foi formada 
durante o séc. XX e resulta de grandes processos de revolvimentos massivos do solo, 
como a construção do Porto de Leixões entre 1884 e 1889 (alargado a partir de 1915), 
cujos entulhos foram utilizados no aterro que permitiu a abertura da Marginal entre Leça 
da Palmeira e Vila do Conde (Cardia, 1935). 
 
Assim, a construção e ampliação do Porto de Leixões e a construção da Refinaria do 
Porto (a Norte de Leça da Palmeira e inaugurada em Junho de 1970) resultaram numa 
transformação radical da topografia do terreno e provável destruição do registo 
arqueológico1, do qual só ficaram algumas notícias breves (Santos, 1959)2. Assim, a 
análise da informação arqueológica não pode esquecer que, aqui, ela é uma amostra 
especialmente truncada dos vestígios materiais resultantes da ocupação humana deste 
território. 

                                                
 
1 Por exemplo a construção da doca nº 2 do Porto de Leixões resultou na destruição da “Ponte de Pedra”, construção 
provavelmente medieval, que “ligava Matosinhos a Moroza” (Serrão, 1999, 35 e nota 33). 
 
2 Agradecemos ao Gabinete de Arqueologia de Arqueologia e Historia da Câmara Municipal de Matosinhos, na pessoa do 
Dr. José Manuel Varela, os esclarecimentos prestados acerca deste assunto e as indicações bibliográficas que 
responderam às nossas dúvidas. 
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Embora na área de estudo não se localizem nenhumas incidências patrimoniais do 
período Paleolítico, há recolhas de artefactos líticos efectuadas desde o século XIX na 
zona do Castelo do Queijo e da Ervilha (cerca de 1 km a Sul do cais de Leixões) e mais a 
Norte na Praia da Boa Nova (Santos, 1959, 58), em Leça da Palmeira (a cerca de 3 km do 
cais). Tais achados relacionam-se com contextos de praias antigas, em cascalheira, 
tendo sido recolhidos sobretudo seixos de quartzito talhados uni e bifacialmente. 
 
Há ainda a salientar o aparecimento de outros líticos talhados, provenientes de depósitos 
do estuário do rio Leça, recolhidos aquando da construção da Doca nº 2 do Porto de 
Leixões, em 1961 (Pina, 1962). Trabalhos recentes (2001) relacionados com a 
requalificação da Av. Marginal do Parque da Cidade (Porto), perto do referido Castelo do 
Queijo, levaram ainda à identificação de um conjunto artefactual provavelmente datado 
do período Mesolítico (Gomes e Quelhas, 2001, 23), o que vem atestar a presença humana 
neste espaço litoral desde a Pré-história Antiga. Como se disse acima, estes achados 
não se verificaram na área de estudo deste projecto, mas é importante referi-los para 
uma compreensão global da evolução do espaço, já que a distância a que foram 
recolhidos faz com que seja possível admitir a existência anterior de vestígios 
semelhantes na zona em estudo, muito modificada pelas obras a que se fez referência. 
 
No concelho de Matosinhos há também vestígios da Pré-história recente (Neolítico e 
Calcolítico) e da Proto-história (Idade do Bronze e Idade do Ferro), materializados quer 
em povoados (sendo o mais conhecido o Castro de Guifões), quer em monumentos 
funerários (antas ou dólmens). No entanto, não foram identificados até ao momento 
quaisquer vestígios arqueológicos destes períodos na área de estudo, mas a grande 
antropização do espaço pode ter destruído muitos vestígios. Aliás, o Plano Director 
Municipal de Matosinhos (S.A., 1991, 20) faz referência a documentos medievais que 
indicam a existência de dólmens e menires em Guifões, Leça da Palmeira, Leça do Balio, 
Santa Cruz do Bispo e São Mamede de Infesta, freguesias próximas e refere igualmente 
o desaparecimento de algumas antas, relacionado com a exploração de pedreiras. 
 
Há, em verdade, muitos factores para a não identificação de vestígios arqueológicos em 
determinadas áreas, como seja a antropização do espaço (como parece ser o caso), seja 
pela efectiva não ocupação dos locais, o que parece difícil, dadas as boas condições 
geo-climatéricas e de disponibilidade de alimentos (dos meios aquáticos e não só). 
 
O mesmo se pode dizer da época Romana, para a qual não se encontraram referências 
bibliográficas para a área em questão, mas que está relativamente bem documentada 
noutras zonas do concelho, como o estuário do rio Leça e a zona de Lavra. A 
romanização dos povos que habitavam a região, os Callaicos, foi relativamente rápida, 
nomeadamente ao longo do séc. I d.C., alterando o modo de vida das populações e a 
paisagem. A abertura de grandes vias de comunicação, como a via que ligava Lisboa 
(Olisipo) a Braga (Bracara Augusta), e que passava por Matosinhos, e a construção de 
pontes, faziam parte da política de desenvolvimento do comércio e das comunicações, 
que a paz imposta pelos Romanos veio trazer. 
 
O modelo de organização administrativa romana no conventus bracaraugustanus, 
implantado no séc. I, que corresponde grosso modo ao litoral ocidental da Península 
Ibérica a Norte do Douro, com sede em Bracara Augusta (Alarcão, 1990, 372 e 384), criou 
unidades político-administrativas, populi, baseadas nas divisões étnicas pré-romanas.  
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Estas unidades, dada a fragmentação étnica desta região, eram de dimensão menor que 
as civitates, unidade administrativa usada na Lusitânia, ou seja a Sul do Douro 
(idem, 371). Esta estratégia permitiu alguma continuidade na divisão territorial que os 
romanos encontraram quando conquistaram esta região. 
 
É pois possível que se a área de estudo pertencesse ao território do Castro de Guifões 
em época pré-romana3, esta situação se tivesse mantido em período romano, 
independentemente deste castro ser sede de um populo ou um povoado secundário 
dependente de outro que fosse a cabeça do território.  
 
De qualquer forma não é possível ignorar que, dada a sua localização “junto ao estuário 
do rio Leça”, o Castro de Guifões seria um local bastante importante na rede de 
comunicações daquela região, sendo um “importante porto de comércio fluvial e 
marítimo, como o demonstra “a grande quantidade de espólio arqueológico de origem 
mediterrânica” (Cleto e Varela, 1999, 275) e onde se terão desenvolvido algumas das 
“actividades agro-pecuárias”, e de “aproveitamento dos recursos marítimos e fluviais”, 
essenciais para a “economia de subsistência” desta comunidade. 
 
Ainda não se conhece muito a fundo o período histórico que se segue ao domínio 
romano. As fontes escritas mais do que as evidências arqueológicas referem o 
estabelecimento de Suevos e Visigodos entre os séculos V e VIII, numa época em que o 
cristianismo se encontrava em crescente difusão. Sabe-se hoje que a bacia do rio Douro 
desempenhou um papel importante nessa difusão na Península Ibérica, tornando a área 
de Matosinhos uma das primeiras a contactar com esta nova religião4.  
 
Em 714 este território terá sido conquistado pelos exércitos muçulmanos liderados por 
Musa (Marques, 1993, 122). Do período islâmico, que aqui durou até à conquista de 
Portucale em 868 por Vímara Peres (idem, 259), não se conhecem vestígios 
arqueológicos na área de estudo. Após 868 esta passa a pertencer ao Reino de Leão. 
 
Na Alta Idade Média este território foi marcado pelo Mosteiro de Bouças, já implantado na 
primeira metade do século X, que fez desenvolver todo o aglomerado populacional que 
encabeçaria a divisão administrativa do Julgado de Bouças, que está na base do actual 
concelho de Matosinhos.  
 
A documentação do séc. IX ao XI refere ainda o Castro Guifões, que pertencia então ao 
Território Portucalense, que englobaria toda a área de estudo (idem, 267-271). No séc. XI, 
pertencia à Terra de Amaia, que englobava já as povoações de Pedrafita (Perafita), 
Freisenário, Leza (Leça) Quifiones (Castro de Guifões) e Matesinus (Matosinhos) (Merêa 
e Girão, 1943). 
 
No séc. XI, portanto, já as povoações de Matosinhos e Leça existiam, o que sugere uma 
intensa exploração da área de estudo e adjacentes, ainda antes da formação da 
nacionalidade. 

                                                
 
3  Este importante povoado tem ocupação provavelmente desde o Bronze Final (Cleto e Varela, 1999, 274) até pelo menos 
ao fim do Império Romano, no séc. V. 
 
4 Esta cristianização precoce teria ficado bem patente nas duas principais lendas da região, a de Caio Carpo e a do Senhor 
de Matosinhos (S.A., 1991, vol. 1, 22). 
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Apesar do despovoamento verificado pelas Inquirições Afonsinas (1258) (Serrão, 1999, 
53-54, mapa 5 e 6), o número de locais de povoamento que estas registam parece indicar 
um crescimento populacional entre os séculos XI e XIII na área de estudo, existindo já 
praticamente todos os aglomerados urbanos que hoje conhecemos no actual concelho de 
Matosinhos. Na altura, a área deste encontrava-se distribuída pelas duas divisões 
administrativas anteriormente referidas: o Julgado de Bouças, que se prolongava até à 
margem Sul do Douro (Lavadores) e incluía, para além de freguesias do actual concelho 
do Porto, as freguesias de Matosinhos, Leça da Palmeira, Guifões e Senhora da Hora; e 
as Terras da Maia, com as restantes freguesias de Lavra, Perafita, Santa Cruz do Bispo, 
Custóias, Leça do Balio e São Mamede de Infesta (S.A., 1991, vol.1, 23). 
 
Na época Moderna (século XVI), assistiu-se a um reforço das tendências medievais de 
desenvolvimento, assumindo-se Matosinhos como um importante centro de produção 
agro-pecuária e sede de ricas propriedades, tornando-se um dos principais fornecedores 
da cidade do Porto. Concomitantemente, o facto de no século XVI o Mosteiro de Bouças 
se encontrar em ruínas e a imagem do Bom Jesus de Matosinhos ter sido transferida 
para a Igreja de Matosinhos, marca o fim da importância do lugar de Bouças face à 
importância crescente daquela povoação5. 
 
O desenvolvimento agrícola era então acentuado, produzindo-se sobretudo cereais, o 
que fez igualmente desenvolver a actividade de moagem, multiplicando-se os moinhos de 
vento e os de água. O rio Leça e o mar continuam a ser fonte de alimento, 
desenvolvendo-se fortes comunidades piscatórias nas suas margens. Leixões vai 
ganhando importância como porto, o que resulta na necessidade de protegê-lo com a 
construção do Forte de Leça da Palmeira a partir de 1638 (Sereno e Leão, 1994). 
 
É em 1872, que surge então na paisagem um novo elemento: é aberta uma linha férrea, 
ainda com parelhas de cavalos como motor, que faz o transporte de pessoas e 
mercadorias entre a Ribeira e a Foz, no Porto, e daí a Matosinhos. É o famoso 
“americano”. Só em 1881 chega a Matosinhos a linha duplicada daquela, desta feita já 
movida a vapor. Como resultado, surgem novos arruamentos, esbatendo-se o aspecto 
rural da área. 
 
Apesar disto, as duas cidades ainda não estavam muito próximas, principalmente devido 
à ruralidade da freguesia de Nevogilde (Porto), adjacente a Matosinhos (no litoral). É só 
com a construção, nos finais do século XIX, do Porto de Leixões que se iniciaram então 
profundas transformações ao nível urbanístico e industrial, no qual a indústria conserveira 
teve um papel muito importante6. Este porto, feito para servir a cidade do Porto e 
substituir a entrada de barcos na barra do Douro, veio dar um impulso final ao 
desenvolvimento de Matosinhos, ao permitir a chegada de energia (carvão) e matéria-
prima (pescado) e o escoamento da sua produção (conservas). A ligação estreita-se mais 
na segunda metade do século XX, com a abertura da “estrada rápida” entre Leixões e o 
Porto (Gomes e Quelhas, 2001, 45-46). 

                                                
 
5 Verificam-se, dois séculos depois, alterações profundas na Igreja da Matosinhos, da autoria do famoso arquitecto italiano 
Nicolau Nasoni, autor também de outras construções no concelho, tais como de edifícios e estruturas arquitectónicas 
diversas nas Quintas do Chantre (Leça do Balio) e do Bispo (Santa Cruz do Bispo). 
 
6 Como exemplo disso, as fábricas Algarve Exportador e Rainha do Sado (Ocorrência patrimonial nº 2), já do século XX. 
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“Ao contrário das alterações naturais, a acção do homem provocou profundas alterações 
num curto período de tempo. Assim, a construção do porto de Leixões, dos molhes das 
Felgueiras a Sul (...), do farol da Senhora da Luz e do farolim das Felgueiras, as 
rectificações da margem direita do rio [Douro] com a quebra de rochas humanizaram 
profundamente uma área que apenas tinha sido intervencionada com a construção do 
Forte do Castelo do Queijo” (idem, 47). 
 
 

Quadro IV. 46 – Lista de Incidências Patrimoniais identificadas na Área de Estudo. 
 

        

N.º Designação Tipo de 
Sítio 

Classificação Legislação Cronologia Natureza Bibliografia 

        

1 
Padrão do Bom 
Jesus de 
Matosinhos 

Padrão Monumento 
Nacional 

D. Nº 129/77, 
DR nº 226 de 

29/9/77 
Moderno Arquitectónico 

PDM; Sereno 
e Noé (1994 e 

1998) 

2 Fábricas Algarve 
Exportador e 
Rainha do Sado 

Edifício Valor 
Concelhio 

Desp. 
Novembro 

1986 
Contemporâneo Arquitectónico Sereno (1994) 

3 Teatro Constantino 
Nery / Cine-Teatro 
C. Nery 

Edifício  --- ---  Contemporâneo Arquitectónico Sereno (1991) 

4 Quarteirão da 
"Gist-Brocades" 

Complexo 
industrial 

 --- ---  Contemporâneo Arquitectónico 
Ferreira e 
Mesquita 

(2007) 

 
 
 
 

14.2.2 -  Caracterização da Área de Projecto 

O projecto de construção do Terminal de Cruzeiros de Leixões abrange uma área 
recentemente construída e sem ocorrências de valor patrimonial em meio terrestre. 
 
O terreno observado nas prospecções corresponde essencialmente a solo urbano, que 
tem sofrido sucessivas intervenções nas últimas décadas. O Molhe Sul do Porto de 
Leixões, local de inserção do projecto, é contemporâneo e não tem qualquer significado 
arquitectónico ou histórico (FIG. IV. 42). 
 
A FIG. IV. 43 mostra o novo Terminal Multiusos, integrado no Molhe Sul, que se encontra 
actualmente em construção. 
 
 
Na FIG. IV. 44 apresenta-se a cartografia com a localização dos sítios de interesse 
patrimonial inventariados na área de estudo e na FIG. IV. 45 a carta de visibilidades. 
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FIG. IV. 42 – Troço do Molhe Sul. 

 
 
 

 

 
FIG. IV. 43 – Terminal Multiusos em construção. 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 
Julho.2008 Volume 2_Relatório Síntese  

Cap.IV_pág.138 

 
 

Página intencionalmente deixada em branco 
 
 



� �� � �� �

� � �� �� �

� � 	� �� �

�� � �� ��


 �� � �� �

�� �� � ��

� �	 � �� �

�	

-
8.30

A LT ER N A TI VA   I I I

A LT ER N AT IV A   I I

(Ver D es.  N º.  076 4-3. 30-00 6)

(Ve r D es . N º. 07 64-3. 30-00 5)

A L TE RN A TI VA   I

(Ve r D es . N º. 07 64-3. 30 -0 04)

C AI
S M

U LT
I U

S OS

 

 

 

��������������

 

                      – 	
�����������
�

          – 	
������
�������
�

          – ���

����������
����������
�

          – ������������	�
������������������

          – ���������������������������������������������

          –  ������!�����������"��#�

          – $������������%&���'��������(�

�

3 

���������
�������� �   �

3 

2 

1 

4 

1 

2 

3 

4 

��





-8.
30

ALTERNATIVA  II I

ALTERNATIVA  II

(Ver Des.  Nº.  0764-3.30-006)

(Ver Des. Nº. 0764-3.30-005)

ALTERNATIVA  I

(Ver Des. Nº. 0764-3.30-004)

C AIS MU LTIUSOS

 

 

 

��������������

 

                      – 	
������
�������

�

          – ���

����������
���������

      – ������������	�
�������������������

�

                      – ������
�����

�

3 

���������
����� � !�!!!�

��

1 

1 





 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 

 Julho.2008  

Cap.IV_pág.143 

Volume 2_Relatório Síntese 

 
15 . PATRIMÓNIO SUBAQUÁTICO 

15.1  Metodologia 

Estes trabalhos arqueológicos foram executados pela empresa Archeocélis, 
Investigações Arqueológicas, Lda. e inserem-se no campo da arqueologia preventiva e 
salvaguarda de património arqueológico em meio subaquático. 
 
A arqueologia preventiva visa a salvaguarda da integridade de elementos arqueológicos, 
patrimoniais e arquitectónicos que possam ser identificados na zona de projecto. Tem 
assim por objectivo identificar materiais ou jazidas arqueológicas, para posteriormente 
preconizar as devidas medidas de minimização de impactes negativos, projectando 
medidas de salvaguarda dos vestígios detectados in situ. 
 
Nas FIG. IV. 46 e FIG. IV. 47 apresenta-se a localização da área intervencionada no âmbito 
deste trabalho, que compreendeu a realização de uma prospecção subaquática parcial à 
área definida com a finalidade de obter uma amostragem de cerca de 2 000 m2. 
 
Os trabalhos foram executados pelo Arqueólogo Mergulhador Luís Castro, com o apoio 
do Mergulhador e Técnico Marco Pinto e ainda de António Martins, Mergulhador 
Profissional. 
 
Os trabalhos dividiram-se em duas fases distintas: numa primeira fase realizou-se a 
recolha bibliográfica, realizada entre os dias 13 e 14 de Abril de 2008, bem como, foram 
efectuados contactos com a Administração do Porto de Leixões, para posteriormente 
serem realizados os mergulhos nos dias 03, 04, 08 e 09 de Maio de 2008. 
 
 
 

15.2  Breve Enquadramento Histórico 

A costa portuguesa é marcada por longos trechos sem abrigo que realçam a importância 
de alguns sítios naturais privilegiados, muitas vezes em zonas de estuários ou de rias. 
 
Os fundeadouros são sítios de despejo e de abandono, às vezes involuntários, como 
acontece com as âncoras. Os fundeadouros têm um papel à parte no contexto 
arqueológico português. Fora dos portos, os navios frequentam fundeadouros em zonas 
abrigadas de ventos dominantes, independentemente de qualquer rede de penetração 
comercial do interior das terras vizinhas. Os cepos de chumbo de âncoras de época 
romana assim encontrados em Portugal permitem traçar um retrato do uso da fachada 
costeira naquela época, com especial destaque para os dois grandes fundeadouros do 
Cabo Espichel e da Ilha da Berlenga. 
 
Esses dois Sítios, onde se concentra a maior parte dos achados de cepos de chumbo da 
Antiguidade em águas portuguesas, ilustram a densidade do uso marítimo da faixa 
costeira portuguesa na época romana e fornecem indicações quanto ao tamanho dos 
navios envolvidos nesse tráfego Norte-Sul. 
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A densidade dos achados dispersos feitos ao longo da costa Sul do país, nomeadamente 
no Algarve, deve ser considerada a relação com a importante indústria da Pesca e a 
transformação do pescado, em toda a costa Sul do País na Antiguidade: “Sítios 
terrestres, como os tanques de salga romanos, só se entendem uma vez postos em 
conexão com os respectivos fundeadouros frequentados pelos navios e permitindo o 
transporte do pescado, em bruto ou transformado”7. 
 
A partir do século XII, Portugal teceu com os países do Norte da Europa e do 
Mediterrâneo uma rede de relações marítimas cada vez mais densas, centradas no 
transporte de produtos agrícolas e outros, como por exemplo o sal. No mesmo período, o 
litoral português passa a ser o cenário da intensificação geral do comércio do 
Mediterrâneo com os países do Atlântico Norte. Ao contrário do vazio da época anterior, 
a expansão comercial marítima generalizada posterior ao final do século XV reflecte-se 
num número elevado de sítios de naufrágios assinalados ao longo da costa, muitas vezes 
devido à presença de canhões, de fácil detecção visual debaixo de água, com auxílio de 
novas tecnologias (site scan)8. 
 
Essa Arqueologia Náutica, muitas vezes realizada em terra, no lodo de uma margem 
fluvial ou lagunar, ou nos solos de zonas antigamente inundadas, vem impor em terra a 
abordagem própria à arqueologia do mundo subaquático com todas as condicionantes de 
conservação inerentes ao espólio. 
 
No caso português, há que salientar a existência de uma grande discrepância entre as 
fontes documentais medievais e os vestígios identificados. São conhecidos 22 casos de 
vestígios arqueológicos que indiciam naufrágio ou perda de navio ou embarcações, dos 
quais 14 correspondem à Antiguidade e 8 à Idade Média9. 
 
Na parte do curso fluvial correspondente ao território português e antes da forma de 
estuário que este rio adquire no troço final, este rio corre inicialmente em vales 
encaixados e com desníveis rochosos. Esses obstáculos (as chamadas “pontas” ou 
“galeiras”) constituíram desde sempre grande perigo para a navegação fluvial que apesar 
disso se foi observando, nomeadamente com o recurso à tracção animal para sirgar as 
embarcações nesses pontos difíceis da subida do rio. 
 
A navegação no Rio Douro tornou-se, no entanto, particularmente activa após a obra de 
demolição do Cachão da Valeira, pelo que o movimento fluvial se estendeu, durante o 
século XVIII, a regiões transmontanas, onde se contavam por centenas as profissões de 
barqueiro e marinheiro, sendo superior a uma centena o número dos barcos que ligavam 
aquela região, bem como a Beira, à cidade do Porto e à foz do Rio Douro. Houve mesmo 
uma época em que, nas povoações de Frechas e Barqueiros, eram raros os homens que 
se dedicavam à lavoura. A grande maioria exercia os ofícios de barqueiro e de 
marinheiro. 

                                                
 
7 Pickford, Nigel, 1995, O atlas dos naufrágios e tesouros, Livros e Livros, Londres, pág. 280,381. 
 
8 Cunliffe, Barry, 2001, Facing the Ocean – The Atlantic and its Peoples, Oxford, pág. 110. 
 
9 Alves, Francisco, 2005, Vestígios de Naufrágios da Antiguidade e da época medieval em águas portuguesas, 
Comunicação no Congresso do Mar, Nazaré, pág. 5. 
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O regime do Rio Douro, sujeito a cheias devastadoras, contrasta com os cursos inferiores 
dos rios do território português em que os vales fluviais, em vez de estreitos e de 
margens alcantiladas, como o vale do Douro, são amplos e planos, mais propícios à 
acumulação de aluviões. 
 
Numa posição geomorfológica que se foi revelando não só incerta (estuário de 
dimensões inferiores, de barra incerta e porto fluvial inseguro em situação de cheias 
(Daveau, 1995), como limitada, perante as exigências da modernidade, a cidade do Porto, 
sem deixar de ser fluvial e mantendo-se com funções portuárias, delegou no porto 
artificial de Leixões o papel portuário mais relevante. 
 
A forma vestibular do estuário do Rio Douro dispõe ainda actualmente de dois portos em 
posição simétrica: a Ribeira da cidade do Porto e a parte baixa de Vila Nova de Gaia. 
Para montante, outros pequenos portos constituíram pontos de comunicação e de 
distribuição/escoamento, havendo daí benefício para a formação e o desenvolvimento de 
povoados e centros urbanos ribeirinhos, entre os quais Valhom, Foz do Sousa, Pedorido, 
Peso da Régua e Barca de Alva têm mantido alguma actividade portuária. 
 
 
 

15.3  Prospecção Arqueológica Subaquática 

 
15.3.1 -  Especificações técnicas 

Para a realização da prospecção subaquática arqueológicas subaquáticas foram 
utilizados, para além do equipamento pessoal de mergulho, material de registo 
arqueológico subaquático, uma câmara digital Nikon D70s, uma câmara analógica 
Werlisa Sport BF 103 e respectiva caixa estanque, cabos, poitas, fitas métricas, GPS e 
lanternas Petzl Saxo Aqua. 
 
Para a materialização dos corredores de prospecção, foram utilizados cabos guia, com 
100 m de comprimento e duas poitas nas extremidades, bem como dois cabos de 
amarração ás bóias. Para apoio de superfície foi disponibilizado por parte da APDL uma 
embarcação de 6 m. 
 
 
 

15.3.2 -  Trabalhos de prospecção 

De acordo com a metodologia proposta, os trabalhos arqueológicos foram perpetrados 
por uma Equipa de 1 Arqueólogo e 1 Técnico Mergulhador. Só posteriormente foi 
integrado um Mergulhador Profissional, tal como foi preconizado pela Capitania para 
apoio de superfície nas telecomunicações, dado ser uma zona de grande afluência de 
tráfego marítimo, tanto no Molhe Sul como no Molhe Norte. 
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Numa primeira fase foi efectuada a pesquisa bibliográfica e documental da 
documentação existente, estudos referentes ao local e projectos de investigação na zona, 
dando especial relevância aos estudos prévios da vertente patrimonial do EIA de 
intervenções anteriores10. 
 
Na segunda fase, e para a realização da prospecção subaquática, foi necessário 
materializar os corredores propostos. Esta tarefa foi realizada com o auxílio de GPS e um 
cabo guia de 100 m de comprimento. Utilizaram-se ainda duas poitas nas extremidades, 
bem como dois cabos de amarração das bóias a superfície (FIG. IV. 49 e FIG. IV. 50). 
 
Esta tarefa de materializar o corredor subaquático foi realizada individualmente para cada 
corredor (ver localização dos corredores na FIG. IV. 47), isto à medida que os trabalhos 
progrediam. 
 
Assim sendo, no dia 03, foi realizado um mergulho por volta das 17h, isto devido aos 
sucessivos atrasos provocados pela falta de despacho favorável da Capitania. Foi 
realizado o mergulho no C1, tendo sido dados por concluídos os trabalhos neste 
corredor. 
 
No dia 04, os trabalhos iniciaram-se por volta das 09.30h, mas foram cancelados devido 
à falta de visibilidade no C2. Salientamos que a visibilidade era inferior a 50 cm, o que 
tornou impeditiva a execução dos trabalhos e a segurança dos mesmos. 
 
No dia 08 iniciaram-se os trabalhos por volta das 11.30h. Foi realizado o mergulho no C2, 
tendo-se concluído os mesmos, neste corredor. Em seguida foram realizados os 
mergulhos no C4 e C5, também aqui os trabalhos foram dados por concluídos 
(FIG. IV. 52). Efectuou-se ainda um mergulho de verificação numa zona, por solicitação da 
APDL, com a finalidade de verificar a presença de várias embarcações afundadas e 
verificar o seu valor patrimonial, para preconizar medidas minimizadoras para esta zona 
específica, designada agora por C6 (FIG. IV. 50 e FIG. IV. 51). 
 
O mergulho foi realizado, mas foi necessário cancelar o mesmo, dada a falta de 
visibilidade já anteriormente referenciada. Tal como aconteceu no já relatado dia 04, a 
visibilidade era inferior a 50cm e atendendo às especificidades do local em questões de 
segurança a equipa cancelou a intervenção, adiando para o dia seguinte. 
 
No dia 09 os trabalhos iniciaram-se por volta das 09.30h. Foi realizado o mergulho no C3 
e foram dados por concluídos, os trabalhos neste corredor (FIG. IV. 48 e FIG. IV. 49). Em 
seguida efectuou-se o mergulho no C6, mas numa extensão de 50m, já que não se 
revelou necessário um corredor de 100m (FIG. IV. 50 e FIG. IV. 51). 

                                                
 
10 Nemus – Gestão e Requalificação Ambiental Lda., Novo Terminal Multiusos no Porto de Leixões, Relatório Final, Instituto 
Português da Arqueologia, 2006, pág. 45 
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Os anteriormente descritos 6 corredores, contemplaram os sectores 2 A – 2B – 3B – 4 – 
6 – 7 A – 7 B – 8, patentes no levantamento topográfico fornecido pela APDL, em cotas 
variáveis entre os 5m e os 12m de profundidade isto com o objectivo de identificar 
elementos patrimoniais inéditos e obter as suas coordenadas geográficas com auxílio de 
GPS e posteriormente identificá-los à escala 1:25 000, acompanhado do registo 
fotográfico (ver FIG. IV. 47). 
 
 
 

15.3.3 -  Registo 

Através das prospecções subaquáticas realizadas em 6 corredores distintos, não foram 
localizados quaisquer elementos estruturais que evidenciem a presença de eventuais 
vestígios arqueológicos. 
 
Nos 6 corredores, o fundo marinho é caracterizado por depósitos de lodo e inertes de 
grão fino. Apenas saliente-se a presença de 3 embarcações no C6 (ver FIG. IV. 47, 
FIG. IV. 50 e FIG. IV. 51) de cariz contemporâneo, já bastante degradadas. 
 
Assim, tendo em consideração os resultados obtidos nas prospecções subaquáticas 
conclui-se que: 
 

� Não foram detectados elementos patrimoniais no C1; 

� Não foram detectados elementos patrimoniais no C2; 

� Não foram detectados elementos patrimoniais no C3; 

� Não foram detectados elementos patrimoniais no C4; 

� Não foram detectados elementos patrimoniais no C5; 

� Foram detectados elementos contemporâneos no C6. 
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FIG. IV. 46 – Arqueologia Subaquática (I). 
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FIG. IV. 47 – Arqueologia Subaquática (II). 
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FIG. IV. 48 – Arqueologia Subaquática (III). 
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FIG. IV. 49 – Arqueologia Subaquática (IV). 
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FIG. IV. 50 – Arqueologia Subaquática (V). 
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FIG. IV. 51 – Arqueologia Subaquática (VI). 
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FIG. IV. 52 – Arqueologia Subaquática (VII). 
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16 . ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

16.1  Metodologia 

No presente descritor são considerados os aspectos do Ordenamento do Território e 
Condicionantes, ou seja, as questões relacionadas com os instrumentos de gestão 
territorial, as servidões administrativas e restrições de interesse público decorrentes da 
presença de determinados equipamentos ou infraestruturas na área em estudo. 
 
Neste ponto foram analisados os seguintes instrumentos de gestão territorial existentes 
para a área em estudo: 
 

� Plano Director Municipal (PDM) de Matosinhos ratificado pelo Despacho n.º 92/92, de 
17 de Novembro, e posteriormente alterado pela Declaração n.º 334/2001, de 5 de 
Novembro, pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 10/2002, de 15 de Janeiro e 
pela Declaração n.º 31/2002, de 30 de Janeiro. 

� Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Leça, aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 18/2002, de 19 de Março. 

� Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Caminha-Espinho aprovado pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 25/99, de 7 de Abril e posteriormente alterado 
pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 154/07, de 10 de Fevereiro. 

 
Como resultado desta análise foram elaboradas as Cartas de Condicionantes e de 
Ordenamento (FIG. IV. 53 e FIG. IV. 54, respectivamente), a partir do PDM de Matosinhos. 
 
Atendendo que a área de jurisdição da APDL, SA, abrange a faixa marginal do domínio 
público marítimo, efectuou-se ainda uma análise de servidões e restrições de utilidade 
pública, que podem constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de 
aproveitamento do território. 
 
Tendo em conta que o projecto se insere no interior da área portuária, sob 
jurisdição própria, a única figura de planeamento que incide directamente sobre esta área 
é o Domínio Público Hídrico, não obstante ter sido analisado e enquadrado o projecto nos 
instrumentos de gestão territorial acima referidos. 
 
 
 

16.2  Plano Director Municipal (PDM) de Matosinhos 
 
 

16.2.1 -  Ordenamento  

Analisando a Planta de Ordenamento do PDM de Matosinhos (FIG. IV. 53) verifica-se que 
a área em estudo está integrada na sua totalidade em “Área Portuária”. Assim, não se 
prevê a existência de qualquer situação de conflito entre o disposto no PDM e a 
localização prevista para o projecto em estudo. 
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A área envolvente ao Porto de Leixões, não abrangidas pelo projecto, é maioritariamente 
classificada como “Zona Urbana e Urbanizável”, e compreende as seguintes classes de 
zonamento: 
 

� Área Predominantemente Residencial, ocupam as zonas mais próximas do mar quer 
a Norte (zona urbana de Leça da Palmeira) quer a Sul (zona urbana de Matosinhos) 
da área portuária. Esta área destina-se predominantemente à localização de 
actividades residenciais, complementadas com outras actividades; 

� Áreas de Equipamentos, ocupam pequenas áreas dispersas no interior das zonas 
urbanas de Leça da Palmeira e Matosinhos. A Praia de Matosinhos está também 
incluída nesta classe. Estas áreas correspondem a equipamentos científico-culturais, 
equipamentos de protecção à praia e equipamentos recreativos, desportivos, 
educativos e de saúde. As áreas de equipamentos destinam-se à localização 
exclusiva de equipamentos de interesse público ou colectivo quer de iniciativa privada; 

� Área Verde, de Parque e Cortina de Protecção Ambiental, destacam-se duas grandes 
áreas, quer do lado Norte quer do lado Sul, da área portuária junto à Ponte de 
Leixões, e em torno das principais redes viárias com o objectivo de protecção 
ambiental dos eixos viários e separação de diferentes usos do solo. Existem também 
algumas manchas que se destinam a jardins e parques a utilizar para recreio e lazer 
no seio das zonas urbanas; 

� Área Predominantemente de Serviços, concentrada, na envolvente mais próxima da 
área portuária, sobretudo a Norte da Ponte de Leixões, do lado esquerdo da A28 
(zona da EXPONOR), e dispersa na zona urbana de Matosinhos Sul, e que se destina 
à localização predominante de serviços ligados à actividade terciária; 

� Área Predominantemente de Serviços e Armazenagem, destaque para algumas áreas 
junto ao Porto de Leixões (CEPSA), a Sul. As principais áreas situam-se mais a Norte, 
a Nascente da área da Refinaria do Porto, quer do lado esquerdo quer do lado direito 
da A28, onde se localizam predominantemente serviços ligados à actividade terciária, 
incluindo unidades de armazenagem coberta. 

 
Existem ainda, na envolvente da área de projecto, áreas classificadas como “Zona de 
Salvaguarda Estrita”, que correspondem sobretudo à zona costeira. Em conformidade com 
o definido no artigo 51º do regulamento do PDM, nesta zona é proibida a construção ou a 
alteração de uso dos solos, com as excepções previstas na legislação específica 
aplicável. Estas zonas são definidas pela Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva 
Ecológica Nacional (REN) e Áreas “Non-Aedificandi” de Servidões Administrativas. 
 
 
 

16.2.2 -  Condicionantes 

Na FIG. IV. 54 apresenta-se a Carta de Condicionantes para a área envolvente do 
projecto, a qual foi elaborada com base no Plano Director Municipal. 
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Da análise desta figura, constata-se que na área envolvente ao projecto apenas serão de 
destacar as áreas pertencentes à Reserva Ecológica Nacional (REN) correspondentes às 
praias de Leça da Palmeira (a Norte) e de Matosinhos (a Sul). 
 
A REN é um instrumento regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de 
Setembro, que altera o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março e a sua delimitação no 
Concelho de Matosinhos foi aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 196/97, de 5 de Novembro (Publicação no Diário da República n.º 256, Iª Série B). 
 
O Regulamento da REN veio a admitir que dentro das áreas urbanas  e nos seus limites, 
as áreas de Reserva Ecológica fossem utilizadas como espaços verdes de recreio e de 
lazer, na criação de jardins e parques públicos com o respectivo e pontual equipamento 
de apoio.  
 
As áreas de REN estão delimitadas na Planta de Condicionantes, incluída no PDM de 
Matosinhos, englobando as seguintes duas classes na zona do projecto: 
 

� Zona Costeira; 

� Zonas Ribeirinhas, Águas Interiores e Áreas de Máxima Infiltração ou de 
Apanhamento. 

 
Como referido, a área de estudo não se localiza em áreas definidas como Reserva 
Ecológica Nacional. 
 
Importa ainda salientar que na área envolvente próxima do Porto de Leixões não existem 
quaisquer zonas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN).  
 
 
 

16.3  Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Leça  

O Porto de Leixões localiza-se no estuário do rio Leça, pelo que será importante analisar 
o disposto no Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Leça. 
 
Este documento, de acordo com Decreto Regulamentar n.º 18/2002, de 19 de Março, que 
o publica, corresponde a “um plano sectorial que, assentando numa abordagem conjunta e 
interligada de aspectos técnicos, económicos, ambientais e institucionais e envolvendo os 
agentes económicos e as populações directamente interessadas, tem em vista estabelecer de 
forma estruturada e programática uma estratégia racional de gestão e utilização da bacia 
hidrográfica do Leça, em articulação com o ordenamento do território e a conservação e 
protecção do ambiente”. 
 
O PBH do Leça tem “um âmbito de aplicação temporal máximo de oito anos, tratando-se 
consequentemente de um instrumento de planeamento eminentemente programático (…)”, 
devendo ser encarado como “um instrumento dinâmico, susceptível de ser actualizado, quer 
no que respeita à inventariação e caracterização, quer ao nível dos programas de medidas 
que nele se mostram contemplados, dando porventura origem a novos planos, eventualmente 
para novos horizontes temporais”. 
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Deste Plano resulta um conjunto fundamentado de sugestões e orientações, tendo em 
vista a tomada de decisões mais correctas no domínio dos recursos hídricos, pelos 
responsáveis políticos e da Administração Pública. 
 
Neste contexto, atendendo a que a área a intervencionar se localiza nesta bacia 
hidrográfica, deverão ser compatibilizados os objectivos estratégicos definidos no PBH de 
Leça, que assentam essencialmente na protecção e melhor gestão dos recursos hídricos, 
com a implementação do projecto em estudo. 
 
 
 

16.4  Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Caminha-Espinho 

Este Plano de Ordenamento foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 25/99, de 7 de Abril e foi posteriormente alterado pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 154/07, de 10 de Fevereiro. 
 
O POOC tem natureza de regulamento administrativo devendo os planos municipais e 
intermunicipais de ordenamento de território regular-se por ele, assim como os projectos 
e programas desenvolvidos na sua área de intervenção (artigo1º). Segundo o mesmo 
artigo, as áreas sob jurisdição portuárias inseridas na área deste POOC estão excluídas 
do seu âmbito de aplicação. 
 
Assim, e apesar da área do Porto de Leixões estar incluída no troço de costa em que 
incide aquele plano, por se encontrar sob jurisdição da APDL, não se encontra abrangido 
pelo mesmo. 
 
 

 

16.5  Servidões e Restrições 

A área de jurisdição da APDL, SA, abrange a faixa marginal do domínio público marítimo, 
desde o enfiamento do eixo da Rua da Bélgica, na Praia de Lavadores, até ao paralelo do 
farol da Boa Nova, ao Norte do Porto de Leixões, e, compreende, além disso, as duas 
zonas seguintes: 
 

a) Zona do Porto do Douro, que inclui todo o estuário do Rio Douro, desde 200 metros a 
montante da Ponte Luís I até à Foz, com todas as suas margens, ancoradouros, cais, 
docas e terraplenos existentes ou que venham a ser construídos. 

b) Zona do Porto de Leixões, que abrange quebra-mares, a área molhada por eles 
circunscrita e as docas existentes ou a construir; o curso do Rio Leça até à antiga 
ponte dos moinhos de Guifões e a área terrestre delimitada pelo domínio público 
respectivo. 
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O domínio público marítimo é uma das classes em que se subdivide o domínio público 
hídrico e integra: 
 

� As águas territoriais, com os seus leitos e a plataforma continental (Constituição de 
1933, art. 49º n.º 2); 

� As águas do mar interiores, com os seus leitos e margens (Dec. N.º 5787/4I, art. 1º 
n.º 1 e Lei n.º 54/2005, art. 1º, 2º, 3º e 5º); 

� As demais águas sujeitas a influência das marés nos rios, lagos e lagoas, com os 
seus leitos e margens, até aos limites interiores fixados no quadro n.º 1 do Decreto-Lei 
n.º 265/72 – Regulamento Geral das Capitanias (Dec. n.º 5787-4 I, art. 2º, 3º e 5º). 

 
O domínio hídrico é um conjunto de bens que, pela sua natureza, a lei submete a um 
regime de carácter especial. Integram este conjunto de bens as águas, doces ou 
salgadas e superficiais ou subterrâneas, e os terrenos que constituem os leitos das águas 
do mar e das correntes de água, dos lagos e lagoas, bem como as respectivas margens 
e zonas adjacentes, sujeitos, respectivamente, ao disposto nos seguintes diplomas 
legais: 
 

� Decreto n.º 5787/4I, de 10 de Maio de 1919 (Lei das Águas) – que regulou o uso das 
águas; 

� Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro (Lei que estabelece a titularidade dos recursos 
hídricos) e legislação complementar – que procedeu à revisão, actualização e 
unificação do regime jurídico dos terrenos do domínio hídrico (em tudo quanto não 
seja regulado por leis especiais ou convenções internacionais).  

 
O Domínio Hídrico está sempre, nos termos da lei, sob jurisdição de uma entidade 
pública, vulgarmente designada por entidade administrante do domínio hídrico, que no 
caso das zonas com interesse portuário corresponde à respectiva entidade que a 
administra.  
 
O Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, fixou que a margem das águas do mar, bem 
como a das águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à jurisdição das autoridades 
marítimas ou portuárias, tem a largura de 50 m, entendendo por margem a faixa de 
terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das águas. 
 
Verifica-se, assim, que a área a intervencionar, localizando-se na área terrestre 
correspondente à margem de 50 m, se encontra sujeita à jurisdição da APDL. 
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Fonte: PDM de Matosinhos (www.cm-matosinhos.pt/) 
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Fonte: PDM de Matosinhos (www.cm-matosinhos.pt/) 
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Capítulo V – Avaliação de Impactes e Medidas de Mitigação 
 

 
 
 

1 . METODOLOGIA 

Neste capítulo é feita a identificação/caracterização e avaliação dos impactes decorrentes 
da implantação do projecto relativo às “Obras Marítimas do Terminal de Cruzeiros de 
Leixões”, analisando a solução adoptada e indicando as medidas de minimização e 
maximização dos impactes considerados mais significativos. 
 
A análise de impactes a desenvolver no âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental 
constitui um processo complexo, tendo em conta a diversidade intrínseca do ambiente 
potencialmente afectado, traduzida na grande diferenciação de natureza e tipologia dos 
impactes. 
 
O leque dos potenciais impactes de um projecto abrange os factores físicos e ecológicos, 
os socioeconómicos e culturais, passando pelos factores de qualidade ambiental. Desta 
forma, a avaliação de impactes exige uma abordagem especializada e multidisciplinar 
com especificidades próprias, nomeadamente ao nível das metodologias e técnicas 
utilizadas. 
 
A análise específica, por factor ambiental, deve ser complementada por um esforço de 
integração que pretende, tanto quanto possível, dar base a uma Análise Global. 
 

A avaliação de impactes realizada teve em conta as seguintes fases do projecto: 
 

� A Fase de Construção com a execução de um conjunto de actividades temporárias, das 
quais se destacam: 

- Trabalhos de construção civil associados ao reperfilamento do talude interior do Molhe 
Sul e construção do cais para o Terminal de Cruzeiros, do terrapleno para a instalação 
da Gare Marítima e do Porto de Recreio e plataforma de apoio; 

- Implementação de áreas de estaleiro; 

- Dragagens e depósito dos materiais dragados; 

- Transporte de materiais e equipamentos. 

 
É nesta fase que se prevêem os principais impactes negativos do projecto. 

 
� A Fase de Exploração, onde se perspectivam impactes positivos significativos, sobretudo 

em termos socioeconómicos, devido essencialmente à existência e funcionamento do 
Terminal de Cruzeiros e do Porto de Recreio. 
 
 

A Fase de Desactivação corresponderia a uma remodelação profunda do funcionamento do 
Porto de Leixões, o que não é projectável num futuro próximo. Sendo assim, a fase de 
desactivação não foi considerada na avaliação de impactes ambientais. 
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Como já referido, a análise dos impactes será feita por áreas temáticas, dando-se 
especial relevo às que, em resultado do levantamento da situação de referência, se 
conclui serem as mais sensíveis, e que as características do projecto alteram ou 
interferem de forma potencialmente mais negativa. 
 
Em cada área temática são previamente apresentados alguns aspectos metodológicos 
específicos que enquadram o desenvolvimento realizado e justificam as opções e 
estrutura apresentada para a avaliação de impactes. 
 
No entanto, os aspectos desenvolvidos por todas as áreas temáticas, com a profundidade 
e detalhe correspondentes à sua importância e incidência, foram: 
 

i) A avaliação de impactes nas fases de construção e exploração; 
 
ii) A análise da Alternativa Zero, que corresponde à não realização do projecto; 
 
iii) A conclusão quanto à avaliação do projecto; 
 
iv) Uma síntese dos impactes identificados; 
 
v) As medidas para a minimização de impactes negativos e maximização de impactes 

positivos identificados. 
 
 
Os impactes foram classificados em positivos ou negativos, quantificados em reduzidos, 
moderados ou elevados e de incidência directa ou indirecta. 
 
Foram ainda definidos pela sua duração e, nestes termos, classificados em temporários 
ou permanentes e avaliados quanto à sua reversibilidade ou irreversibilidade. 
 
Esta classificação sintetizada no Quadro V. 1 reveste-se necessariamente de alguma 
subjectividade, devendo ser entendida sobretudo como uma avaliação relativa da 
importância dos diferentes impactes. 
 
 

Quadro V. 1 – Classificação de Impactes 
 

  
Critérios de Classificação Tipo de Impacte 

  

Qualificação Positivo ou negativo 

Magnitude Reduzido, moderado ou elevado 

Incidência Directo ou indirecto 

Duração Permanente ou temporário 

Reversibilidade Reversível ou irreversível 

 
 

Com base nos resultados da avaliação de impactes por área temática foi efectuada a 
Avaliação Global de Impactes, onde se sintetiza a avaliação por áreas temáticas e se 
analisam os impactes cumulativos e na qual é apresentada uma matriz com as principais 
conclusões da análise temática efectuada. 
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2 . GEOLOGIA 

2.1  Metodologia 

Na avaliação de impactes na geologia local susceptíveis de serem provocados pela 
implantação do projecto, foram utilizados métodos qualitativos. 
 
A avaliação foi feita tendo em conta as características do projecto e do local de 
implantação previsto, considerando-se separadamente a fase de construção e a fase de 
exploração. Foi ainda analisada a Alternativa Zero. 
 
 
 

2.2  Avaliação de Impactes 
 
2.2.1 -  Fase de construção 

Os principais impactes na geologia produzidos pela implantação do projecto em estudo 
terão lugar essencialmente na fase de construção e decorrem sobretudo das operações 
de dragagem previstas (ver Anexo 1 – Des. 0764-1.10-002). 
 
Considera-se que os potenciais impactes susceptíveis de virem a ser provocados no 
meio geológico, como as alterações topo-hidrográficas, emprego de explosivos para o 
quebramento de rocha, depósito dos materiais dragados, execução de aterros e cravação de 
estacas, estão relacionados com as seguintes actividades: 
 

� Operações de desmonte de rocha e dragagens de areias/lodos para alargamento da 
bacia de rotação do Anteporto; 

� Dragagens de construção e desmonte de rocha para regularização dos fundos para 
assentamento das aduelas do Cais de Acostagem de Cruzeiros e execução de 
estacas; 

� Dragagens para obtenção de fundos no Porto de Recreio na proximidade do talude do 
Molhe Sul; 

� Construção do aterro para implantação do Edifício de Passageiros e da plataforma de 
apoio ao Porto de Recreio. 

 
 
Um dos principais impactes inerentes à execução de dragagens é a alteração da 
topo-hidrografia, dado que se prevê, no caso em estudo do anteporto, uma cota de fundo 
uniforme de -10 m (ZHL). 
 
As dragagens previstas quer para a bacia de rotação, quer para o cais e porto de recreio, 
corresponderá a um impacte temporário e negativo, uma vez que contraria a 
evolução natural do sistema estuarino, embora de magnitude reduzida, dado que será 
uma intervenção muito localizada e porque são comuns as operações de dragagem no 
Porto de Leixões. 
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No caso do Cais de Cruzeiros, para suportar as elevadas cargas transmitidas pelo cais e 
respectivas sobrecargas de utilização, adoptaram-se fundações indirectas, com estacas 
furadas simples encamisadas para fundar as referidas obras. 
 
Assim, as estacas de fundação da estrutura do cais deverão ser dimensionadas para 
transmitir eficazmente as elevadas cargas de serviço e sísmicas, às camadas mais 
competentes. Os comprimentos destes elementos variam desde cotas de 
aproximadamente -13,0 m (ZHL) para a fiada frontal a -12,0 m (ZHL) para a fiada interior.  
 
As estruturas do cais são essencialmente constituídas por pórticos transversais à frente 
acostável compostos por vigas assentes sobre estacas verticais.  
 
As estacas serão de betão armado furadas simples no solo, após introdução de tubo 
molde metálico e que deverão penetrar suficientemente na formação geotécnica de 
melhores características de suporte. Depois da extracção dos solos no interior, será 
colocada a armadura e efectuado o preenchimento com betão e a recuperação 
progressiva do tubo molde. As estacas terão o diâmetro de 1 000 e 800 mm. 
 
Apesar das dragagens terem repercussões negativas, também apresentam aspectos 
positivos, contrariando o progressivo assoreamento que caracteriza este ambiente 
sedimentar. 
 
Outro impacte importante prende-se com o quebramento de rocha, previsto quer na bacia 
de rotação quer no cais, alterando a morfologia de fundo, assim como os 
impactes que advêm do emprego de explosivos, com reflexos em termos de vibrações no 
substrato rochoso. Este tipo de rocha constitui contudo formações geológicas 
com características pouco interessantes do ponto de vista científico, para além de 
serem abundantes, pelo que o seu desmonte traduz-se num impacte muito pouco 
significativo ou mesmo nulo. 
 
As operações de desmonte com recurso a explosivos vão-se reflectir em vibrações no 
substrato rochoso, pelo que estas operações deverão ser devidamente acauteladas, uma 
vez que a detonação de cargas explosivas poderá danificar infraestruturas próximas dos 
locais de rebentamento. Para que tal não se verifique, é necessário garantir que sejam 
implementadas as medidas de segurança necessárias. 
 
Atendendo contudo que serão tomadas todas as medidas de segurança, prevêem-se 
impactes de magnitude reduzida. Para que não seja afectada a estabilidade de qualquer 
infraestrutura, deverá ser devidamente ponderado o sistema de rebentamento, 
nomeadamente tendo em atenção o peso da carga de explosivos e a distância dos 
pontos de detonação às infraestruturas mais próximas. 
 
Os materiais dragados, conforme se constata no ponto 7 , incluem-se em classes de 
contaminação (classes 2 e 3) que lhes permite serem depositados no vazadouro ao largo 
(usualmente utilizado pela APDL), no mar a uma distância de 2,26 milhas no enfiamento 
do troço de enraizamento do Molhe Norte do Porto de Leixões, aproximadamente à 
cota - 30 m (ZHL). 
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Estima-se que do total de rocha dragada (235 500 m3 – ver Quadro III.5 do Capítulo III), 
resultante da operação de quebramento, cerca de 89 %, ou seja 210 500 m3, seja levado 
a vazadouro no mar, dado que se prevê que parte deste material se utilize na execução 
da plataforma/aterro de apoio ao Porto de Recreio (cerca de 25 000 m3). A este volume 
acresce cerca de 75 600 m3, que se estima dragar de areias / lodos, perfazendo um total 
de cerca de 286 100 m3 de material a levar a vazadouro. 
 
Na realização do aterro correspondente à plataforma, na qual ficará implantado o futuro 
edifício da Estação de Passageiros, exige-se a execução de um aterro com materiais de 
matriz arenosa, não restritivos à futura execução de estacas que tenham de atravessar o 
aterro para atingirem e encastrarem no “bed-rock” rochoso subjacente. Neste caso terá 
que se recorrer a cerca de 90 000 m3 de materiais de empréstimo. 
 
Estes materiais arenosos deverão provir de um areeiro em terra ou de dragagem de 
areias efectuadas por via marítima, em área a definir pela APDL. Em ambos os casos a 
proveniência dos materiais deverá ser o mais próxima possível da área de realização dos 
trabalhos. 
 
A implantação de uma área de estaleiro de apoio à construção, conforme representado na 
FIG. III.27, no ponto 4.2, do Capítulo III do EIA, ocorrerá no interior da área portuária, a qual 
já se encontra completamente impermeabilizada, pelo que os impactes associados a esta 
acção são considerados nulos no meio geológico. 
 
Em termos do funcionamento geral destas áreas de estaleiro não são esperadas acções 
que possam suscitar impactes negativos, dado que as infraestruturas existentes já 
contemplam um sistema de drenagem e a recolha dos resíduos sólidos produzidos na 
área portuária. 
 
 
 
2.2.2 -  Fase de exploração 

As actividades previsíveis com implicações negativas no meio geológico durante a fase 
de exploração estão relacionadas com as dragagens de manutenção. Prevê-se que estas 
operações decorram com uma periodicidade idêntica à actualmente verificada no porto. 
 
Assim, na fase de exploração, e como resultado das dragagens de manutenção, 
prevêem-se impactes temporários e negativos, contudo de magnitude reduzida, dado que 
se tratam de intervenções muito localizadas e comuns no Porto de Leixões 
 
 
 

2.3  Alternativa Zero 

No ponto de vista geológico, a Alternativa Zero levará à manutenção das actuais 
características e condições no local. Sendo as dragagens as operações com maior 
impacte no meio geológico, e uma vez que estas já são realizadas no Porto de Leixões 
como acções correntes de manutenção das cotas necessárias à navegabilidade, 
considera-se que a não implementação do projecto não alterará no essencial as 
características existentes. 
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2.4  Conclusões 

Os potenciais impactes ambientais com maior significado no meio geológico estão 
relacionados sobretudo com a fase de construção e decorrem das dragagens 
previstas, num total de cerca de 311 100 m3 de material dragado (235 500 m3 de rocha e 
75 600 m3 sedimentos). 
 
Na fase de exploração os impactes serão muito reduzidos e limitados às operações de 
dragagem de manutenção. 
 
Assim, em termos geológicos, classificam-se os impactes na fase de construção como 
negativos, permanentes e reversíveis, sendo na sua significância local reduzidos. 
 
Na fase de exploração, os impactes são classificados como negativos, temporários e 
reversíveis, sendo reduzidos. 
 
 
 

2.5  Medidas de Minimização 

Face aos impactes identificados foram definidas as seguintes medidas de minimização a 
implementar. 
 

� Antes de começar os trabalhos, o Empreiteiro deverá submeter à aprovação da 
Fiscalização um plano de dragagens que indique o equipamento que pretende utilizar, 
assim como o destino do material dragado, tendo em conta as suas características. 

� O destino final dos materiais dragados dependerá da sua natureza: 

- No caso dos sedimentos, o seu destino final será o vazadouro usual da APDL 
situado no mar, a uma distância da costa de 2,26 milhas, no enfiamento do troço 
de enraizamento do Molhe Norte do Porto de Leixões (FIG. III.29 do Capítulo III); 

- No caso dos materiais provenientes do desmonte de rocha, uma parte será 
utilizada em aterros na obra (na plataforma de apoio ao Porto de Recreio), sendo 
o restante material encaminhado para o referido vazadouro. 

� Serão respeitados os valores de sedimentos dragados e de desmonte de rocha, 
definidos no Projecto de Execução, impedindo extracções superiores às estritamente 
necessárias. 

� A extensão das dragagens será limitada estritamente à área prevista no projecto. 

� Haverá um estabelecimento criterioso dos parâmetros dos diagramas de fogo 
associados ao quebramento de rocha no interior do estuário com explosivos. 

� Serão implementadas todas as medidas de segurança respeitantes ao emprego de 
explosivos, as quais deverão considerar a existência de pipelines na área. 
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3 . SOLOS E USOS DO SOLO 

3.1  Metodologia 

Dado tratar-se de uma intervenção essencialmente marítima, o descritor solos assume 
uma importância muito reduzida. 
 
Importa, assim, apenas avaliar quais as implicações das possíveis instalações terrestres 
de apoio, em particular na fase de construção, em que o estaleiro da obra e as áreas 
afectas ao armazenamento de materiais têm algum significado. 
 
Posteriormente, foi avaliada a Alternativa Zero e foram preconizadas medidas de 
minimização dos impactes negativos. 
 
 
 

3.2  Avaliação de Impactes 
 
3.2.1 -  Fase de construção 

A área de estudo integra-se numa zona de características urbanas e industriais, onde os 
solos originais foram significativamente alterados ou mesmo destruídos. Na zona 
terrestre associada às actividades de construção e de implantação dos elementos 
definitivos do projecto, os solos estão praticamente todos pavimentados. 
 
Em consequência, são zonas impermeabilizadas, sem qualquer valor agrícola ou 
ecológico, pelo que os impactes em termos de solo serão nulos. 
 
 
 
3.2.2 -  Fase de exploração 

 
Na fase de exploração não são expectáveis quaisquer impactes nos solos, já que as 
actividades a desenvolver em área terrestre envolvem sempre zonas impermeabilizadas. 
 
 
 

3.3  Alternativa Zero 

No que respeita ao solo e ao seu uso, a não concretização do actual projecto manterá no 
essencial o descrito na situação de referência, não conduzindo a qualquer impacte. 
 
 
 

3.4  Conclusões 

Em síntese, no que diz respeito à afectação dos solos, verifica-se que o projecto terá 
impactes nulos, quer durante a fase de construção, quer durante a fase de exploração, 
tendo em conta o seu elevado grau de artificialização / impermeabilização. 
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3.5  Medidas de Minimização 

Não se prevêem impactes no solo, pelo que não se recomendam quaisquer medidas de 
minimização. 
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4 . CLIMA 

4.1  Metodologia 

A avaliação dos impactes no clima teve por base a caracterização climatológica da zona 
e as características do projecto. Foram avaliados os impactes nas fases de construção e 
exploração e foi analisada a Alternativa Zero. 
 
 
 

4.2  Avaliação de Impactes 
 
4.2.1 -  Fase de construção 

As acções a desenvolver na fase de construção do projecto em estudo, quer em termos 
das acções de construção civil e dragagens, quer em termos da própria instalação dos 
novos equipamentos e infraestruturas, não provocarão qualquer impacte no clima. 
 
Sendo assim, na fase de construção, os impactes no clima classificam-se de nulos. 
 
 

4.2.2 -  Fase de exploração 

O projecto não provocará, na fase de exploração, qualquer impacte em termos do clima, 
uma vez que não criará obstáculos importantes à circulação das massas de ar locais, 
nem dará origem a uma alteração significativa na emissão de poluentes atmosféricos. 
 
Classificam-se assim, também na fase de exploração, os impactes no clima de nulos. 
 
 
 

4.3  Alternativa Zero 

Relativamente ao clima, a não concretização do projecto mantêm as características 
descritas na caracterização da situação de referência. 
 
 
 

4.4  Conclusões 

Prevê-se que o projecto não apresente qualquer repercussão em termos climáticos, pelo 
que os impactes se classificam de nulos. 
 
 
 

4.5  Medidas de Minimização 

Não se prevêem impactes no clima, pelo que não se recomendam quaisquer medidas de 
minimização. 
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5 . RECURSOS HÍDRICOS 

5.1  Metodologia 

A avaliação dos impactes do projecto foi realizada tendo em consideração as fases de 
construção e exploração, sendo, neste âmbito, analisadas as actividades desenvolvidas 
em zona estuarina. 
 
Na fase de construção estas actividades correspondem à construção do Terminal de 
Cruzeiros, do Porto de Recreio e dos terraplenos necessários à implantação do Edifício 
de Passageiros e da plataforma de apoio ao Porto de Recreio. 
 
Na fase de exploração são avaliados os impactes decorrentes da movimentação dos 
navios de cruzeiros e dos barcos de recreio, bem como das dragas de manutenção. 
 
Foi analisada ainda a Alternativa Zero e foram propostas medidas de minimização para os 
impactes identificados. 
 
 
 

5.2  Avaliação de Impactes 
 
5.2.1 -  Fase de construção 

Tratando-se a área terrestre de zonas impermeabilizadas, durante as operações de 
construção não se prevêem modificações ao nível da drenagem superficial local. 
 
No entanto, no meio hídrico, convém avaliar se as acções de construção e as 
infra-estruturas a edificar provocam alterações em termos de correntes nesta zona 
estuarina. 
 
As correntes nas bacias portuárias do Porto de Leixões estão, de uma forma geral, 
relacionadas com os movimentos das marés e os caudais do rio Leça, no escoamento 
através do canal de embocadura que atravessa o Cais Nascente da Doca n.º 4. 
 
O rio Leça é caracterizado por possuir caudais que, apesar de em estiagem serem 
praticamente insignificantes, podem atingir valores de cheia da ordem de 320 m3/s 
considerando período de retorno de 50 anos. 
 
Nestas circunstâncias, a simultaneidade de uma cheia intensa com níveis da maré de 
baixa-mar poderá ocasionar no canal de embocadura velocidades da água muito 
elevadas, da ordem de 9 m/s. Contudo, na secção onde se localizará o projecto em 
estudo, as velocidades das correntes devidas a esses caudais serão já pouco relevantes, 
pelo que as infra-estruturas que serão implantadas não causarão perturbações sensíveis 
no regime de correntes. 
 
Por outro lado, face à já existência de movimentações nesta área, decorrentes do 
funcionamento normal do Porto de Leixões, os eventuais impactes acrescidos, neste 
âmbito, serão muito pouco significativos. 
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O principal impacte decorrerá da própria dragagem, que resultará na degradação da 
qualidade dos recursos hídricos superficiais particularmente na zona de intervenção, 
tratando-se contudo de um impacte temporário. Este aspecto será abordado com maior 
detalhe nos pontos referentes à qualidade da água e à qualidade dos sedimentos 
marinhos. 
 
Relativamente aos usos actuais da água não são expectáveis alterações sensíveis. 
 
 
 

5.2.2 -  Fase de exploração 

Durante a fase de exploração não se prevê qualquer impacte no local, uma vez que as 
actividades desenvolvidas nesta área correspondem a funcionalidades já existentes no 
Porto de Leixões, nomeadamente a movimentação de navios de grande porte no seu 
acesso aos cais de acostamento.  
 
As dragagens de manutenção previstas para a bacia de manobras dos navios de 
cruzeiro, imperativas para manter as cotas dos fundos nos valores previstos, também 
correspondem a actividades já desenvolvidas e que poderão provocar alguma 
degradação da qualidade da água, à semelhança do que foi referido para a fase de 
construção. 
 
Os sistemas de drenagem de águas pluviais e residuais serão ligados à rede pública, 
pelo que, sob este aspecto, não são expectáveis impactes em termos de recursos 
hídricos. 
 
Relativamente aos usos actuais da água, também nesta fase, não são expectáveis 
alterações sensíveis. A própria actividade de manobra das dragas no local não induzirá 
qualquer impacte que altere a situação existente com o movimento normal da actividade 
portuária. 
 
 
 

5.3  Alternativa Zero 

No que diz respeito aos recursos hídricos superficiais, uma vez que as infra-estruturas a 
implementar não causarão alterações nos fluxos de corrente existentes na zona 
estuarina, a não concretização do projecto mantém as características descritas na 
caracterização da situação de referência. 
 
 
 

5.4  Conclusões 

Globalmente, na fase de construção, os principais impactes sobre os recursos hídricos 
superficiais são negativos, reduzidos, temporários e reversíveis. 
 
Na fase de exploração os impactes, embora negativos, são classificados de reduzidos, no 
entanto, permanentes e irreversíveis 
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5.5  Medidas de Minimização 
 

5.5.1 -  Fase de construção 

Conforme referido, os principais impactes nos recursos hídricos na fase de construção 
decorrem das acções de construção e das infra-estruturas a edificar, preconizando-se as 
seguintes medidas de minimização: 
 

� As dragagens de sedimentos serão realizadas fora da época balnear, ou seja, de 
Junho a Setembro, incluindo também o mês de Maio como precaução. Estas 
operações deverão decorrer no mais curto espaço de tempo possível; 

� As operações de dragagem de sedimentos serão conduzidas de forma cuidada, 
devendo ser minimizada a ressuspensão de sedimentos, nomeadamente através da 
selecção de dragas com baixa velocidade de sucção; 

 
� As dragagens de sedimentos serão executadas preferencialmente durante a 

enchente; 

� Serão utilizados equipamentos de dragagem adequados e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

 
 

5.5.2 -  Fase de exploração 

Na fase de exploração, as medidas de minimização previstas para a fase de construção 
envolvendo as operações de dragagens, serão mantidas. 
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6 . QUALIDADE DA ÁGUA 

6.1  Metodologia 

Na avaliação dos impactes na qualidade da água, consideraram-se os impactes 
susceptíveis de serem produzidos nas fases de construção e exploração do projecto. 
 
Para a fase de construção foi analisado o possível impacte nas águas superficiais, 
incluindo a água do rio Leça e a água do mar, decorrentes essencialmente das acções 
típicas de actividades de construção civil e de estaleiro. 
 
Para a fase de exploração consideraram-se os impactes provocados na qualidade da 
água pelo funcionamento do Terminal de Cruzeiros e do Porto de Recreio, e pelos 
trabalhos de manutenção (dragagens) na bacia de acostagem e manobras.  
 
Foi avaliada a Alternativa Zero e foram ainda propostas medidas de minimização dos 
impactes identificados. 
 
 
 
6.2  Avaliação de Impactes 

 

6.2.1 -  Fase de construção 

As intervenções previstas durante a fase de construção ocorrerão essencialmente em 
meio hídrico, avaliando-se deste modo os consequentes impactes directos na qualidade 
da água. 
 
No decorrer das operações de dragagem serão criadas condições que favorecem a 
ressuspensão dos sedimentos, originando aumentos da concentração de sólidos em 
suspensão, com o consequente aumento da turvação. 
 
As concentrações de nutrientes e de metais pesados presentes na coluna de água 
poderão assim sofrer um acréscimo. No entanto, de acordo com a caracterização da 
qualidade dos sedimentos da bacia feita na situação de referência (ver ponto 7 do 
Capítulo IV), este acréscimo não deverá ser significativo, uma vez que os sedimentos 
analisados estão classificados na Classe 2: “material dragado com contaminação 
vestigiária (…)” e na Classe 3: “material dragado ligeiramente contaminado (…)”. 
 
Quanto à turvação da água pela ressuspensão de partículas, esta tenderá a ser 
significativamente superior em função da percentagem de finos e dos constituintes 
solúveis. No âmbito deste estudo foi efectuada uma campanha de recolha de sedimentos 
(ver ponto 7 do Capítulo IV), tendo-se verificado que em todas as amostras analisadas, a 
fracção entre 63 �m e 2 mm representou entre 70,3 e 92,1 % da massa total de 
sedimento. Assim, os impactes devidos à ressuspensão de partículas poderão vir a ter 
alguma significância na qualidade da água durante as operações de dragagens. 
 
No entanto, será de referir que, mesmo em condições normais, a turbidez é uma 
característica das águas estuarinas, verificando-se, contudo, que na zona do projecto e 
na sua envolvente, se observam baixos graus de turvação da água (ver Anexo 2), apesar 
da realização de dragagens de manutenção ser uma prática comum nesta área. 
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A ressuspensão dos sedimentos é função, não só do tipo de sedimentos, ondulação e 
correntes no local de dragagem, mas também do tipo de draga e de operação da draga, 
sendo a magnitude do impacte gerado maior ou menor consoante o tipo da dragagem 
escolhido (Quadro III.7 do Capítulo IIII) 
 
Assim, a escolha da draga tem um papel importante na minimização dos impactes 
negativos durante a dragagem, através da diminuição da concentração de sólidos em 
suspensão. No Quadro V. 2 apresenta-se a avaliação da ressuspensão dos sedimentos 
consoante o tipo de draga utilizado. 
 
 

Quadro V. 2 – Ressuspensão dos sedimentos vs tipo de draga. 
 

  
Tipo de Draga Ressuspensão 

  

Mecânica Alta 

Sucção Hidráulica Baixa 

Pneumáticas Baixa 

 
 
O tipo de dragagem escolhida constitui uma medida de mitigação dos impactes gerados, 
permitindo minimizar a ressuspensão de sedimentos na área a dragar. 
 
Para a remoção de material incoerente, a dragagem por sucção afigura-se, de entre 
todas, como a mais vantajosa, na medida em que a dragagem será feita por meios 
hidráulicos, com elevados níveis de rendimento. Este método tem sido o mais utilizado 
em situações similares e, sobretudo, quando é reduzida a distância entre a origem e o 
destino dos dragados. 
 
Dado que se pretende o quebramento de rocha dura, a draga de sucção só poderá ser 
utilizada para remover o material aluvionar que se encontra acima dos afloramentos 
rochosos. Após a utilização de explosivos a dragagem terá de ser realizada, em princípio, 
com o recurso a urna draga de garras com porão, equipada com grua e grab, ou 
pontão-grua equipado com grab, e batelões associados. Este tipo de equipamento é 
constituído por gruas rotativas ou escavadoras, embarcadas em batelões providos de 
porão, com capacidade de repulsão dos materiais directamente no local de deposição 
através da abertura do fundo. 
 
No que respeita à ressuspensão da matéria sólida do fundo, esta opção apresenta-se 
corno a mais favorável, minimizando a ressuspensão de eventuais poluentes no fundo e 
o consequente risco de contaminação. No entanto, neste tipo de dragas 
verifica-se uma perda considerável de sedimentos ao longo da coluna de água, 
ocorrendo uma pluma de turbidez vertical. 
 
Quer pela tipologia de usos existentes na envolvente, essencialmente portuários e de 
navegação (as praias localizam-se, embora na envolvente, a distâncias que se prevê não 
sejam influenciáveis pela operações de dragagem), quer pela influência marítima no 
local, pode-se concluir que as eventuais alterações da qualidade da água originadas pela 
dragagem não terão repercussões a destacar nesses usos. 
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A construção dos terraplenos necessários à implantação do edificío da Gare Marítima e à 
plataforma de apoio ao Porto de Recreio envolverá a realização de aterros, o que 
conduzirá à degradação da qualidade da água devido à elevada concentração de 
partículas em suspensão. No entanto, e embora pontualmente este impacte possa ser 
significativo, será temporário e reversível, uma vez que quando estas operações forem 
concluídas haverá decantação dessas partículas e será reposta a situação existente. 
 
Quanto aos impactes sobre os ecossistemas e organismos aquáticos, tal como 
analisados no ponto 11, a situação é semelhante, não sendo previsível que sejam 
afectados ecossistemas ou espécies importantes pelas alterações da qualidade da água. 
 
No que respeita ao risco de contaminação, prevê-se que seja menosprezável, uma vez 
que o estaleiro comportará todas as infra-estruturas necessárias ao tratamento das águas 
residuais produzidas e à contenção de qualquer derrame.  
 
Por outro lado, desenvolvendo-se o trabalho dentro de uma área portuária em actividade, 
é natural que existam nos seus fundos, cabos, redes de pesca, destroços, sucata, 
entulhos, ou mesmo mercadoria perdida. Entende-se que a remoção dos mesmos, até 
serem atingidas as cotas de projecto, bem como a remoção prevista das embarcações 
contemporâneas existentes junto à curva do Molhe Sul, constituirá um aspecto positivo 
em termos da qualidade da água. 
 
Globalmente, os impactes na fase de construção do projecto serão negativos, de 
magnitude reduzida a moderada, em função do equipamento de dragagem a utilizar pelo 
empreiteiro, temporários e reversíveis. 
 
 
 
6.2.2 -  Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, as principais operações com potencial impacte na 
qualidade da água estão relacionadas com as actividades do Porto de Recreio, do 
Terminal de Cruzeiros e das dragagens de manutenção. 
 
Tal como já referido, durante a exploração está prevista a necessidade de serem 
realizadas dragagens de manutenção contrariando os processos de assoreamento da 
bacia de acostagem e manobras. Os impactes relativos a estas operações serão os já 
descritos para a fase de construção, no entanto, serão de magnitude inferior, face ao tipo 
de draga (de sucção) que a APDL utiliza nas dragagens de manutenção que efectua 
correntemente e ao carácter periódico com que estas serão efectuadas. 
 
Na plataforma associada ao Porto de Recreio encontra-se previsto um posto de 
abastecimento de combustíveis, cuja área de reabastecimento dos reservatórios de 
armazenamento fica localizada na área de apoio náutico (ver Anexo 1 – Des. 0764-1.30-102). 
 
As condições de segurança a que obedecerão a construção e a exploração do posto de 
abastecimento de gasolinas e de gasóleo às embarcações de recreio, estarão em 
conformidade com as prescrições do Regulamento de Construção e Exploração de 
Postos de Abastecimento de Combustíveis, aprovado pela Portaria n.º 131/2002, de 9 de 
Fevereiro, com as adaptações requeridas pela sua especificidade, conforme previsto no 
ponto 2 do artigo 1º do supracitado regulamento. 
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De forma a minimizar possíveis impactes, o projecto considerou o pré-tratamento das 
águas residuais contaminadas com óleos e pluviais captadas na bacia da área de 
reabastecimento dos reservatórios de combustível, através de uma câmara separadora 
de hidrocarbonetos a montante do lançamento dos efluentes no meio receptor. 
 
No projecto foram considerados dois reservatórios, um para gasóleo, com 2 500 litros de 
capacidade, e outro para gasolina auto, com 15 000 litros, dividido em duas células de 
capacidades correspondentes a 50% da capacidade total. 
 
Os reservatórios de combustíveis líquidos serão de parede dupla com sensor de 
monitorização no espaço anelar entre as duas paredes, construídos de acordo com 
códigos de construção aceites pela DGEG. Os reservatórios enterrados serão 
solidamente instalados de maneira que não possam deslocar-se por efeito de impulsão 
de águas subterrâneas ou sob o efeito de vibrações ou trepidações. 
 
As tubagens de combustível serão em aço e instaladas ao abrigo de choques, 
devidamente apoiadas em suportes, de forma a dar todas as garantias de resistência às 
acções mecânicas e químicas. 
 
Todos os reservatórios para gasolinas e gasóleo terão respiradores fixos, com secção 
igual ou superior a um quarto da secção de tubagem de enchimento. No caso dos 
respiradores dos reservatórios de gasolina possuem válvulas de vácuo/pressão que 
garantem a sua abertura a uma sobrepressão máxima de 35 mbar, dentro do 
reservatório. 
 
O posto de abastecimento será ainda dotado de um sistema de recuperação de vapores 
provenientes do enchimento do reservatório de armazenamento das gasolinas auto. 
 
Todos os aspectos acima referidos permitirão minimizar os possíveis impactes 
decorrentes da exploração do posto de combustíveis. A existência de uma bacia de 
retenção de eventuais derrames, bem como a câmara de separação de hidrocarbonetos, 
serão fundamentais para a mitigação dos impactes na qualidade de água, quer os 
directos por escorrência para o plano de água adjacente, quer os indirectos através da 
drenagem para o sistema de águas pluviais. 
 
A plataforma irá conter uma área reservada a reparação e lavagem de embarcações com 
filtros de recolha e sumidouros nas caleiras periféricas, de modo a evitar a entrada de 
substâncias tóxicas e perigosas, quer no sistema de esgoto, quer no plano de água. 
 
Ainda associado às actividades do Porto de Recreio e também do Terminal de Cruzeiros, 
existirá um sistema de bombagem por aspiração (Pump-out) de águas de lastro e águas 
residuais dos sanitários das embarcações, que se encontrará disponível para todos os 
potenciais utilizadores.  
 
O sistema Pump-out permite a separação das águas contaminadas por óleos, sendo que 
as águas residuais e águas de cavernas serão encaminhadas para tratamento na rede de 
saneamento pública, enquanto que as águas oleosas serão devidamente armazenadas 
em recipiente próprio, com bacia de decantação, para posterior recolha por parte de uma 
entidade licenciada. 
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Estas funcionalidades permitirão também minimizar as eventuais contaminações do plano 
de água resultantes do funcionamento, quer do Porto de Recreio, quer do Terminal de 
Cruzeiros. 
 
O projecto de drenagem de águas residuais considerou as redes de drenagem de águas 
de lavagem e pluviais da zona de implantação dos reservatórios de combustível da 
estação de serviço, a estação elevatória de águas residuais domésticas e respectiva 
conduta elevatória até à câmara com queda guiada para dissipação de energia de ligação 
à rede de drenagem de águas residuais domésticas, de escoamento gravítico, destinadas 
a utilização colectiva, a integrar como infra-estruturas das Obras Marítimas do Terminal 
de Cruzeiros de Leixões (ver Anexo 1 – Des. 0764-1.50-002). 
 
A rede de drenagem de águas residuais domésticas observará um desenvolvimento da 
rede de colectores, de forma a cobrir toda a área a servir e procurando que o escoamento 
dos efluentes se faça por via gravítica até estação elevatória, criteriosamente implantada, 
sendo posteriormente lançados pela conduta sob pressão no sistema exterior de 
drenagem até ao colector público devido à diferença de cotas de nível existente. 
 
Os impactes na fase de exploração estimam-se assim como negativos, reduzidos ou 
eventualmente nulos, temporários e reversíveis. 
 
 
 
 
6.3  Alternativa Zero 

Atendendo a que as operações de dragagem, quer na fase de construção, quer na fase 
de exploração, constituem o principal factor de impacte ao nível da qualidade da água, 
considera-se que a não execução do projecto não altera no essencial o quadro de 
referência ambiental. 
 
 
 
 
6.4  Conclusões 

Durante a fase de construção os impactes expectáveis ao nível da qualidade da água 
reportam-se às actividades do estaleiro e às acções de dragagem da bacia, prevendo-se 
sobretudo uma alteração nos sólidos suspensos devido à ressuspensão de partículas 
finas dos sedimentos. 
 
Assim, nesta fase os impactes na qualidade da água classificam-se como negativos, 
reduzidos a moderados, temporários e reversíveis. 
 
Na fase de exploração os impactes resultarão essencialmente de eventuais situações 
acidentais e das dragagens de manutenção da bacia de manobras, dado que as futuras 
instalações em terra estarão devidamente equipadas com as infra-estruturas adequadas 
para a drenagem e tratamento dos efluentes líquidos. 
 
Os impactes na fase de exploração classificam-se assim como negativos, reduzidos ou 
mesmo nulos, temporários e reversíveis.  
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6.5  Medidas de Minimização 

6.5.1 -  Fase de construção 

 
� Será realizada uma campanha de caracterização da qualidade da água, antes do 

início da fase de construção, que deverá incluir os parâmetros pH; Oxigénio Dissolvido; 
Metais pesados (arsénio, cádmio, chumbo, crómio, níquel, mercúrio e zinco); CBO5; CQO; 
Coliformes Fecais e Coliformes Totais; PCBs; PAHs; HCB; Carbono Orgânico Total; 
Cobre; Níquel; Zinco; e Salinidade. 

� A avaliação da qualidade da água terá em consideração o Decreto-Lei n.º 236/98, de 
1 de Agosto. 

� As dragagens serão realizadas fora da época balnear, ou seja, Junho a Setembro, 
incluindo também o mês de Maio como precaução, e deverão decorrer no mais curto 
espaço de tempo possível. 

� As operações de dragagem de sedimentos deverão ser conduzidas de forma cuidada, 
devendo ser minimizada a ressuspensão de sedimentos, nomeadamente através da 
baixa velocidade de sucção. 

� As dragagens de sedimentos serão executadas preferencialmente e sempre que 
tecnicamente possível durante a enchente. 

� De modo a minimizar a ressuspensão sedimentar e formação de plumas de turbidez, 
serão seleccionados os equipamentos mais adequados e aplicadas diversas técnicas 
de controlo. Tendo em conta o volume de dragagens, o método mais adequado será a 
dragagem por sucção, na fase inicial da dragagem. Apesar da sua maior 
rentabilidade, uma vez que após os rebentamentos a utilização da draga de sucção 
ficará inviabilizada pela natureza do material a remover, terá que se recorrer a uma 
draga de garras com porão ou pontão-grua, equipado com grab. Alternativamente 
poderá ser utilizada uma draga de corte e sucção. 

� Serão evitadas descargas acidentais de material dragado, de modo a minimizar os 
impactes para além da área de intervenção. 

� Será proibida qualquer rejeição de matérias poluentes de qualquer natureza para o 
leito do rio ou para o mar. 

� Os efluentes produzidos pela lavagem do estaleiro e máquinas terão um sistema de 
encaminhamento e tratamento prévio, antes de serem encaminhados para a rede 
municipal. 

� Serão adoptadas medidas preventivas de forma a salvaguardar eventuais acidentes 
de derrame de matérias perigosas na zona mais próxima do plano de água, sendo 
efectuada a 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. 

� Os trabalhadores afectos à obra terão formação e meios necessários para intervir 
rapidamente em caso de acidente, envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos. 
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� As máquinas e veículos serão mantidos nas melhores condições de funcionamento, 
garantindo-se uma adequada manutenção dos mesmos. 

� A descarga dos sedimentos dragados será realizada no local do vazadouro usual da 
APDL situado no mar, a uma distância da costa de 2,26 milhas, no enfiamento do 
troço de enraizamento do Molhe Norte do Porto de Leixões, o qual se encontra 
devidamente cartografado e delimitado, no sentido de serem respeitados os seus 
limites (ver FIG. III.29 do Capítulo III). 

 
 
 

6.5.2 -  Fase de exploração 

 

Para a fase de exploração, e no que diz respeito às dragagens de manutenção, deverão 
ser cumpridas as medidas já especificadas na fase de construção para aquela operação. 
 
Relativamente às actividades associadas à exploração do Terminal de Cruzeiros serão 
consideradas as seguintes medidas: 
 

� Dada a possibilidade de contaminação das águas portuárias com organismos 
patogénicos ou estranhos às águas do estuário do rio Leça, as operações de 
lastro/deslastro directo de e para o rio deverão ser reduzidas ao estritamente 
necessário para assegurar a segurança do navio. 

� Recomenda-se que durante as viagens de e para o porto, o lastro seja substituído por 
águas oceânicas desde que as condições de navegação, tempo e mar o permitam. 

� Antes do começo das operações de abastecimento dos navios todos os embornais do 
convés devem estar convenientemente tapados, de modo a evitar-se um eventual 
derrame nas águas do porto. Se se verificar acumulação de águas no convés do 
navio, deve proceder-se à sua drenagem, quer por sistema fixo para tanque próprio, 
quer por qualquer outro sistema de recolha a bordo.  

� Nas operações de trasfega, bancas ou descargas de resíduos e misturas de 
hidrocarbonetos, devem ser observadas todas as medidas que previnam eventuais 
derrames. 

� Sob o colector de descarga do navio deve existir um recipiente apropriado para evitar 
derrames no convés, durante as operações de ligar e desligar os braços de carga ou 
flexíveis utilizados na movimentação da carga, lastro ou bancas. 

� Todas as ligações para carga, lastro ou bancas, tanto no colector de descarga como 
nas linhas de carga pela popa, devem ter falanges cegas, quando não estiverem em 
uso. 

� Os navios devem tomar todas as precauções para evitar a contaminação e derrames 
de produtos poluentes para o mar através das válvulas de fundo. Como medida 
preventiva, devem ser utilizados projectores para iluminar a zona das válvulas de 
fundo durante as operações nocturnas de carga, descarga ou bancas.  
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� As válvulas de fundo e as de descarga para o costado em comunicação com o 
sistema de carga, devem estar totalmente fechadas, sendo a sua utilização proibida 
enquanto o navio se encontrar em porto, de modo a evitar-se qualquer fuga de 
produto poluente.  

� Como previsto em legislação aplicável, o navio deverá ter um plano de contingência 
para incidentes por poluição de hidrocarbonetos, bem como material de primeira 
intervenção para ocorrer a derrames provocados nas suas operações.  

� O lastro permanente e o segregado só poderão ser bombeados para as águas do mar 
se não estiverem contaminadas com qualquer produto poluente e após prévia 
autorização da APDL. Em caso de dúvida será exigida amostra do lastro, que deverá 
ser selada na presença de legal representante do navio, da APDL e da Autoridade 
Marítima. 

 
No que concerne às actividades associadas à exploração do Porto de Recreio serão 
implementadas as seguintes medidas: 
 

� Será realizada a manutenção e limpeza de todas as infra-estruturas susceptíveis de 
produzir resíduos.  

� Será implementado um Código de Conduta aos utentes do Porto de Recreio.  

� Serão implementadas as directrizes de funcionamento do porto de recreio propostas 
para as boas práticas ambientais.  

� O sistema ”pump-out” existente na plataforma de apoio ao Porto de Recreio 
permitirá a bombagem das águas de lastro, efectuando a separação das águas 
contaminados por óleos. Estes últimos serão armazenados num recipiente 
adequado hermeticamente fechado com bacia de retenção, para posteriormente 
serem recolhidos e transportados por entidades licenciadas. 

� As águas de cavernas e sanitárias das embarcações serão descarregadas 
através do sistema “pump-out”, sendo de seguida encaminhados para o sistema 
da rede de saneamento público. Tal como para as águas das embarcações, as 
águas residuais provenientes das instalações sanitárias serão encaminhadas para 
a rede pública. 

� Os resíduos perigosos (tintas, solventes, restos de tinta raspada, produtos anti-
vegetativos, baterias, óleo usado, etc.) serão segregados em diferentes 
contentores adequados e identificados. Os contentores serão colocados em 
instalações com as condições necessárias de armazenamento. As instalações 
serão regularmente limpas e sujeitas a manutenção. Os contentores estarão 
acompanhados de dispositivos de retenção para evitar derrame de substâncias 
perigosas acidentais. Os resíduos serão posteriormente recolhidos e 
encaminhados para operadores licenciados. 
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� Os resíduos recicláveis (vidro, plástico, metal, papel e cartão) serão colocados em 
recipientes segregados, e regularmente recolhidas por entidades licenciadas. 
Haverá ainda distribuição de contentores funcionais para recolha de lixo 
indiferenciado, com tampas eficazes à prova de insectos e das condições 
ambientais.  

� A Gestão de Resíduos será realizada de acordo com os procedimentos definidos 
no regulamento interno da APDL. 

� A plataforma reservada para as actividades de reparação e lavagem de 
embarcações será sujeita a uma manutenção rigorosa, com limpeza regular dos 
filtros dos ralos e sumidouros existentes nas caleiras periféricas a esta área, e dos 
pavimentos do seu pavimento. 

 
 
A utilização do cais e posto de amarração, e dos serviços existentes, estarão adstritos às 
seguintes regras: 
 

� Não são permitidas grandes reparações nas embarcações quando amarradas aos 
cais, estando disponível, para tal, um espaço em seco. 

� A lavagem e limpeza de embarcações nos cais, fica sujeita ao cumprimento das 
regras ambientais aplicáveis. 

� Existe um espaço seco para manutenção temporária das embarcações, o qual se 
encontra sujeito a marcação prévia. 

� O abastecimento das embarcações é feito obrigatoriamente no cais devidamente 
equipado para o efeito. 

� Os cais devem ser mantidos limpos, não sendo permitida a armazenagem de 
quaisquer materiais nos cais junto às embarcações. 

� Não é permitido qualquer lançamento de resíduos para o plano de água, devendo os 
resíduos produzidos ser separados e colocados nos respectivos contentores 
existentes nos eco pontos distribuídos pela marina. 

� Não é permitido qualquer derrame de águas sujas, óleo, combustíveis, bebidas ou 
qualquer outro produto químico no plano de água. 

� No caso de ocorrência de um derrame acidental devem de imediato ser avisados os 
serviços da APDL. 

� A limpeza dos cascos deve obrigatoriamente ser realizada com detergentes bio 
degradáveis. 

� As mangueiras devem estar providas de agulhetas que permitam a interrupção do 
fluxo de água pelo operador. 

� Não é permitida a pintura dos cascos com tintas antivegetativas contendo TBT. 
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7 . QUALIDADE DOS SEDIMENTOS MARINHOS 

7.1  Metodologia 

A implantação de qualquer estrutura portuária em meio marinho pode criar situações de 
desequilíbrios na hidrodinâmica de sedimentos, verificando-se fenómenos de erosão e 
sedimentação até se alcançar de novo um equilíbrio. Por outro lado, pode-se verificar a 
degradação na qualidade destes mesmos sedimentos, por libertação de substâncias 
poluentes no meio aquático. 
 
O projecto de construção do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões compreende o 
estabelecimento de uma bacia de manobras e acostagem, com fundos a -10 m (ZHL), 
prevendo-se uma remoção de sedimentos de cerca de 75 600 m3 por dragagem. Neste 
valor estão também incluídos os volumes das dragagens para obtenção de fundos no 
Porto de Recreio na proximidade do talude do Molhe Sul e das dragagens de 
construção para regularização dos fundos para assentamento das aduelas do Cais de 
Acostagem de Cruzeiros. 
 
Os principais impactes inerentes a este tipo de operação consistem na ressuspensão dos 
sedimentos, e consequente aumento da turvação, bem como a possível libertação de 
substâncias poluentes para o meio aquático. Todavia, estes impactes poderão ser 
minorados consoante metodologia aplicada no processo de extracção. 
 
É ainda de considerar os possíveis impactes relacionados com a libertação de 
sedimentos contaminados em vazadouros localizados em meios marinhos. 
 
A avaliação dos impactes na qualidade dos sedimentos foi feita com base nas afectações 
directas previsíveis pela intervenção prevista, considerando-se tanto a fase de construção 
como a fase de exploração do projecto em análise. 
 
A análise e discussão dos impactes teve em conta a caracterização da situação de 
referência e os impactes expectáveis na qualidade da água para ambas as fases do 
projecto. Foram consideradas igualmente as características químicas e físicas dos 
sedimentos. 
 
 
 

7.2  Avaliação de Impactes 
 
7.2.1 -  Fase de construção 

Nesta fase os impactes previsíveis para a qualidade dos sedimentos marinhos são os 
seguintes: 
 
 

→→→→ No anteporto do Porto de Leixões 
 

� Libertação de substâncias contaminantes (óleos e outros químicos), no meio aquático 
e posterior contaminação dos sedimentos, provenientes dos materiais utilizados para 
a construção das infra-estruturas portuárias. 
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� Libertação de resíduos sólidos para o meio aquático, oriundos dos materiais utilizados 

nas obras. 

� Contaminação por óleos e combustível, das embarcações de apoio a construção das 
infra-estruturas, bem como das utilizadas nas operações de dragagem quer para o 
estabelecimento da bacia de manobras e acostagem, quer para os trabalhos de 
construção civil construção associados ao cais e porto de recreio. 

� Ressuspensão de poluentes contidos nos sedimentos, por acção das operações de 
dragagens, passíveis de contaminação dos sedimentos presentes na evolvente, 
nomeadamente na praia de Matosinhos. 

 
 

→→→→ No vazadouro 
 

� Deposição de sedimentos contaminados, extraídos na zona do anteporto, para o meio 
marinho, provocando alterações na morfologia e natureza do material de fundo. 

 
 

Relativamente a libertação de substâncias contaminantes, para o meio aquático, 
decorrentes das obras e operações de dragagens, estas podem ser consideradas de 
temporárias (pois apenas estão associadas a esta fase). Os possíveis derrames de 
combustíveis poderão ser encarados como pontuais, estando associados a situações já 
existentes, cuja magnitude depende da quantidade e natureza dos produtos derramados. 
 
Em suma, face ao carácter pontual, e ao grau de contaminação dos sedimentos 
caracterizados na situação de referência, os impactes podem ser classificados de 
negativos, temporários, reversíveis e de magnitude reduzida. 
 
A magnitude dos impactes inerentes à ressuspensão de poluentes em meio aquático, 
com posterior deposição nas áreas envolventes, depende dos procedimentos de 
dragagens adoptados. A opção por uma draga de sucção com repulsor para o interior da 
mesma, permite minimizar o efeito de ressuspensão de sedimentos. 
 
Assim, a utilização de um procedimento adequado permite minorar a magnitude de 
impacte, podendo assim considerar os impactes associados a esta operação de 
negativos, temporários, reversíveis e de magnitude reduzida. 
 
Finalmente, os impactes relacionados com a eliminação dos sedimentos por imersão, irão 
depender do grau de contaminação dos mesmos, bem como dos métodos e tipo de 
equipamentos utilizados para estas operações. 
 
Face aos resultados obtidos na caracterização de referência, os sedimentos obtiveram a 
classificação de “Classe 2” e “Classe 3”, segundo a Portaria nº 1450/2007 (Diário da 
República, 1.ª série – N.º 217 – 12 de Novembro de 2007). 
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Para os sedimentos deste tipo de classes, o diploma prevê as seguintes condicionantes: 
 

� Classe 2 – Material dragado com contaminação vestigiária – pode ser imerso no meio 
aquático, tendo em atenção as características do meio receptor e o uso legítimo do 
mesmo. 

� Classe 3 – Material dragado ligeiramente contaminado – pode ser utilizado para 
terraplenos ou no caso de imersão necessita de estudo aprofundado do local de 
deposição e monitorização posterior do mesmo. 

 
 
Posto isto, e face a caracterização do local de vazadouro, a eliminação no mar 
apresenta-se como uma opção sem inconvenientes significativos a nível ambiental, 
desde que respeitadas integralmente as condicionantes impostas pela 
Portaria nº 1450/2007, nomeadamente ao nível da monitorização do local de 
imersão dos materiais. O impacte é portanto negativo, permanente, irreversível e de 
magnitude reduzida. 
 
 
 

7.2.2 -  Fase de exploração 

Nesta fase os eventuais impactes previstos estão associados a contaminações por 
derrames de hidrocarbonetos (óleos e combustíveis), provenientes quer das dragas de 
manutenção quer das embarcações que irão utilizar o Terminal de Cruzeiros ou a doca 
para embarcações de recreio, bem como a libertação de efluentes, e resíduos sólidos, 
para o meio aquático. 
 
Na fase de exploração os restantes impactes na qualidade dos sedimentos, caso 
ocorram, serão induzidos pela poluição da água no porto, tendo estes já sido discutidos 
no ponto específico, concluindo-se serem pouco significativos. 
 
A magnitude deste potencial impacte negativo será reduzida, sendo estes impactes ainda 
permanentes e irreversíveis, tomando como referência a situação actual, em termos de 
quantidade de barcos que actualmente circulam no interior do porto. 
 
 
 

7.3  Alternativa Zero 

Ao nível da qualidade dos sedimentos marinhos, a não concretização do actual projecto 
manterá no essencial o descrito na situação de referência, não conduzindo a qualquer 
impacte. 
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7.4  Conclusões 

A qualidade dos sedimentos depende directamente das suas características 
granulométricas, da qualidade do material dragado e da qualidade da água no porto. 
Assim, e atendendo ao atrás exposto, os impactes na qualidade dos sedimentos durante 
a fase de construção classificam-se como negativos, contudo de magnitude reduzida. 
 
Na fase de exploração os potenciais impactes poderão ocorrer devido a eventuais 
situações de derrame de hidrocarbonetos, assim como de efluentes e resíduos sólidos 
para o meio aquático. Estes impactes classificam-se de negativos, reduzidos, temporário e 
reversíveis. 
 
 
 
 

7.5  Medidas de Minimização 
 

Os impactes na qualidade dos sedimentos marinhos podem minorados através da 
aplicação das seguintes medidas: 
 

� Serão utilizados equipamentos de dragagem adequados ao tipo de material a dragar e 
de acordo com a legislação em vigor. 

� As operações de dragagem serão conduzidas de forma cuidada, de forma a minimizar 
a ressuspensão de sedimentos. 

� A extensão das dragagens será limitada estritamente às áreas previstas no projecto. 

� As dragagens de sedimentos serão executadas preferencialmente e sempre que 
tecnicamente viável durante a enchente. 

� 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. 

� Estabelecimento de um programa de monitorização dos sedimentos a dragar, de 
acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro, devendo ser considerados 
os locais de intervenção e de imersão dos dragados, para as fases de pré-construção, 
construção e exploração. 
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8 . QUALIDADE DO AR 

8.1  Metodologia 

A avaliação de impactes na qualidade do ar foi efectuada para as fases de construção e 
exploração do projecto. 
 
Na fase de construção a avaliação de impactes foi efectuada de forma qualitativa, com 
identificação das acções típicas do projecto e poluentes atmosféricos emitidos. 
 
Para a avaliação dos impactes na qualidade do ar decorrentes da fase de exploração 
foram consideradas as emissões gasosas provenientes do funcionamento dos navios de 
cruzeiro, embarcações de recreio e dragas. 
 
Posteriormente foi analisada e avaliada a Alternativa Zero. 
 
Em função dos impactes expectáveis foram recomendadas medidas de minimização dos 
impactes. 
 
 
 

8.2  Avaliação de Impactes 
 
8.2.1 -  Fase de construção 

Durante a fase de construção, os principais impactes na qualidade do ar resultam 
essencialmente do funcionamento do estaleiro de obra, dos trabalhos associados aos 
aterros para a construção das plataformas de implantação do edifício da gare marítima e 
de apoio ao porto de recreio e às operações de dragagem, que temporariamente podem 
ocasionar níveis de emissão significativos de partículas em suspensão e sedimentáveis. 
 
Além disso, serão emitidos para a atmosfera poluentes típicos associados ao tráfego de 
veículos e maquinaria afectos à obra, como o monóxido de carbono (CO), dióxido de 
carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), entre outros. 
 
Importa realçar que na obra será utilizado betão-pronto, evitando-se assim a instalação 
de uma central de fabricação de betão. 
 
As operações de dragagem, designadamente as acções relativas à recolha e transporte 
de sedimentos, que poderiam eventualmente ter impacte na qualidade do ar, envolvem o 
manuseamento de materiais molhados, não sendo previsível a emissão significativa de 
partículas ou poeiras aquando da sua deposição. Assim, sob este aspecto, as acções 
que previsivelmente poderão originar a emissão de poluentes atmosféricos têm origem 
exclusivamente no movimento das dragas, que irão efectuar todos os trabalhos relativos 
à dragagem, transporte e descarga de sedimentos.  
 
Assim, os principais poluentes associados a estas acções serão devidos a emissões 
difusas de gases de escape das dragas. Estes gases poluentes são essencialmente 
constituídos por dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx) e compostos orgânicos 
voláteis, excepto metano (COVNM). 
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Uma vez que, por um lado, todas as actividades que integram as acções de dragagem 
ocorrem em via marítima, envolvendo o local de escavação e o percurso que se 
estabelece entre este e o local de deposição (a uma distância da costa de 2,26 milhas, no 
enfiamento do troço de enraizamento do Molhe Norte do Porto de Leixões), e por outro 
lado, tratando-se de uma actividade já ocorrente no funcionamento normal do Porto de 
Leixões, considera-se que o acréscimo local das emissões de poluentes atmosféricos, 
nomeadamente de SO2, NOx e COVNM, será residual. 
 
No Quadro V. 3 resumem-se os principais poluentes emitidos em cada uma das acções 
previstas durante a fase de construção. 
 
 

Quadro V. 3 – Principais Poluentes Emitidos na Fase de Construção vs Acção Típica. 
 

  
Acções do Projecto Principais Poluentes 

  

Estaleiro Partículas em Suspensão 

Dragagens NOx, SO2 e COVNM 

Aterros Partículas em Suspensão 

Circulação de Veículos e Máquinas 
em Terrenos Não Pavimentados 

Partículas em Suspensão, NOx, Hidrocarbonetos (HC), 
SO2 e compostos orgânicos voláteis (COV’s) 

 
 
Assim, os impactes mais importantes resultantes da fase de construção correspondem à 
emissão de partículas, tendo origem em fontes diversas. 
 
As partículas quando suspensas no ar ficam susceptíveis de serem transportadas por 
fenómenos atmosféricos, depositando-se no solo e na água, por queda gravítica ou por 
lavagem da atmosfera pela precipitação, sendo estes fenómenos função do tamanho e 
da densidade das partículas. 
 
Os meses mais sensíveis em termos de emissão de partículas (por serem os mais secos) 
são os de Junho, Julho, Agosto e Setembro. Os restantes meses são mais chuvosos, 
pelo que os impactes, em termos da existência de poeiras em suspensão, se encontram 
naturalmente minimizados. 
 
Face ao exposto, os impactes na qualidade do ar resultantes da construção do projecto 
são considerados negativos e reduzidos, tendo um carácter localizado e temporário, 
sendo também reversíveis. São, contudo, impactes susceptíveis de minimização com a 
aplicação de medidas previstas. 
 
 
 
8.2.2 -  Fase de exploração 

Durante a fase de exploração os impactes estão associados à emissão de gases 
resultantes do funcionamento dos navios de cruzeiros, das embarcações de recreio e das 
dragas, os quais são constituídos na sua maior parte por SOx e NOx, resultantes da 
queima do combustível. 
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No entanto, face à legislação em vigor relativa às regras para a prevenção da poluição 
atmosférica por navios (Decreto 1/2008, de 9 de Janeiro), e mais concretamente sobre a 
qualidade do fuelóleo a utilizar pelos mesmos, prevê-se que estas emissões venham a 
ser reduzidas. 
 
Em termos de qualidade do ar há ainda a considerar as dragagens de manutenção dos 
fundos da bacia de acostagem e manobras. Os efeitos que daí advêm apresentam as 
mesmas características descritas para as dragagens da fase de construção, mas neste 
caso terão uma magnitude ainda mais reduzida, dado nesta fase se tratar de uma 
operação com uma frequência pontual. 
 
Assim, e tal como na fase de construção, os impactes nesta fase são negativos, 
reduzidos, temporários, reversíveis e locais. 
 
 
 

8.3  Alternativa Zero 

Atendendo que actualmente na área em estudo já são desenvolvidas as actividades que 
o projecto em estudo permitirá implementar, poderá considerar-se que a Alternativa Zero 
manterá as condições já existentes em termos de qualidade do ar. 
 
 
 

8.4  Conclusões 

Os impactes, tanto na fase de construção, como na fase de exploração, estão 
essencialmente relacionados com as emissões resultantes do movimento de dragas, e 
são classificados de negativos, reduzidos, temporários, reversíveis e locais. 
 
 
 

8.5  Medidas de Minimização 
 

8.5.1 -  Fase de construção 
 

� Será previsto um local próprio na área de estaleiro, com condições adequadas para o 
armazenamento dos resíduos em obra, de forma a impedir a dispersão no ar de 
partículas e poeiras. 

� Será feita a descarga directa dos materiais de empréstimo no local a aterrar a partir 
do veículo de transporte, de modo a evitar o seu armazenamento temporário em obra 
e consequente emissão de partículas. 

� O acesso ao local da obra será realizado pela VILPL e VCP, evitando-se o 
atravessamento das zonas urbanas de Matosinhos. 

� A programação do tráfego de veículos pesados será realizada de forma a evitar as 
horas de maior movimento e desconcentrar o mais possível a afluência diária. 
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� Será assegurada a limitação de velocidade de circulação dos veículos na obra. 

� Será assegurada a correcta manutenção e funcionamento dos motores de combustão 
dos veículos pesados, dragas, batelões, barcos e outros equipamentos, de forma a 
reduzir o mais possível as suas emissões atmosféricas. 

� Serão conferidos cuidados especiais nas operações de transporte e deposição 
dos materiais de construção e de materiais residuais da obra, especialmente 
quando estes forem pulverulentos ou do tipo particulado. Neste sentido, serão 
utilizados equipamentos com regulação de altura de queda nas descargas, sendo 
garantida a menor altura de queda possível aquando da realização destas 
operações. 

� Os camiões utilizados no transporte de materiais pulverulentos serão dotados de um 
sistema que permita cobrir a caixa, para evitar a queda e o espalhamento de materiais 
na via pública. Adicionalmente estes veículos não circularão excessivamente 
carregados. 

� Será garantida a não realização da queima de qualquer tipo de resíduo a céu 
aberto, prática expressamente proibida por lei. 

 
 

8.5.2 -  Fase de exploração 

 
� Serão confirmadas a origem e qualidade/características do combustível a bordo e 

exigido a todas as empresas abastecedoras a navios que apenas procedam ao 
fornecimento de combustível que esteja de acordo com o disposto no Decreto 
nº1/2008, de 9 de Janeiro. 

� Será assegurada a correcta manutenção e funcionamento dos motores de combustão 
das dragas associadas às dragagens de manutenção, de forma a reduzir as suas 
emissões atmosféricas. 
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9 . AMBIENTE SONORO 
  

9.1  Metodologia 

O presente ponto consiste na avaliação das condições acústicas resultantes das 
actividades de construção e exploração do projecto do novo Terminal de Cruzeiros de 
Leixões. 
 
A avaliação dos impactes foi realizada de modo qualitativo, tendo em consideração as 
características de ocupação na envolvente próxima do projecto e os níveis sonoros 
típicos associados às actividades previstas. 
 
Posteriormente foi analisada e avaliada a Alternativa Zero e, em função dos impactes 
previstos para as fases de construção e de exploração, foram recomendadas medidas de 
minimização. 
 
 
 
 

9.2  Avaliação de Impactes 
 
9.2.1 -  Fase de construção 

A avaliação dos impactes da actividade construtiva teve em conta a identificação dos 
receptores sensíveis, assim como a caracterização das fontes de ruído, previsivelmente 
presentes na fase de construção, nomeadamente gruas rotativas, escavadoras 
hidráulicas, batelões, bombas hidráulicas, compressores, martelos demolidores, martelos 
perfuradores, explosivos, detonadores, para além de operações diversas em estaleiro e 
circulação de veículos pesados. 
 
De entre as múltiplas operações que integram a fase de construção, considera-se que as 
actividades ligadas às dragagens, nomeadamente o quebramento de rocha com recurso 
a explosivos, o funcionamento do equipamento de dragagem (gruas rotativas) e o 
transporte dos materiais dragados (batelões), são as mais susceptíveis de provocar maior 
impacte acústico. 
 
Assim, um aspecto importante das actividades construtivas é a necessidade de proceder 
ao quebramento de rocha. A utilização provável de explosivos prevê-se que possa 
originar níveis instantâneos elevados de ruído e principalmente de vibrações, que se 
propagarão pelo solo, podendo originar impactes negativos sobre o bem estar da 
população e ao nível das estruturas construídas. 
 
As zonas urbanas marginais de Matosinhos, nomeadamente as habitações situadas na 
Avenida General Norton de Matos junto à Praia de Matosinhos, na Rua do Godinho junto à 
saída do Molhe Sul, e na Rua Heróis de França junto à Docapesca, poderão ser as mais 
atingidas. Será de referir que estes locais se encontram já muito expostos a níveis de ruído 
elevados decorrentes principalmente da circulação automóvel nestas vias. 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 

 Julho.2008  

Cap.V_pág.34 

Volume 2_Relatório Síntese 

 
Estas acções serão contudo desenvolvidas em intervalos espaçados, utilizando as 
melhores tecnologias disponíveis para minimizar os referidos impactes. Este ruído será 
esporádico e muito limitado no tempo, pelo que os impactes serão temporários, não se 
prevendo afectações significativas junto dos receptores mais sensíveis. 
 
Refira-se o facto dos rebentamentos se realizarem a cotas de -10m (ZHL) a -12 m (ZHL), 
com uma coluna de água considerável em termos de isolamento acústico, não fazendo 
prever um agravamento sensível face à situação actual, pelo que o impacte de ruído 
sobre os receptores identificados na envolvente urbana é considerado pouco significativo. 
 
Em relação às vibrações, em função do modo como as cargas sejam detonadas, poderão 
ser afectadas algumas infra-estruturas na envolvente, devendo ser aplicadas uma série 
de medidas a seguir referidas. Contudo, a aplicação das medidas preconizadas tenderão 
a reduzir a significância deste tipo de impacte para pouco significativo. 
 
Um outro aspecto a considerar tem a ver com os níveis de ruído de uma operação de 
dragagem, que dependem em larga medida do tipo de draga a utilizar e da necessidade 
ou não de transporte dos materiais dragados por via terrestre até aos locais de 
deposição. Este último factor de impacte contudo não se põe no caso em estudo, dado 
que os materiais dragados serão depositados no mar, como já referido, no vazadouro da 
APDL (ver FIG. III.29 do Capítulo III). 
 
Para a presente análise assumiu-se que serão utilizadas dragas de sucção na remoção 
do material aluvionar e dragas de garras após o quebramento de rocha, à semelhança do 
que é correntemente utilizado para este tipo de operações. Em relação a estas últimas 
prevê-se a ocorrência de níveis de ruído significativos associados quer ao funcionamento 
de gruas rotativas quer ao transporte em batelões. 
 
A propagação de vibrações provocadas pela eventual cravação de estacas, depende do 
tipo de estacas utilizado e da natureza do terreno entre o local de cravação e os edifícios 
potencialmente afectados. Estas vibrações, muito dificilmente poderão originar ruído 
estrutural mesmo nos edifícios mais próximos, visto que a distância ainda é significativa. 
 
Não sendo viável a adopção de medidas específicas que atenuem substancialmente a 
propagação de vibrações pelo solo, recomenda-se que aquele processo não se efectue 
em períodos tradicionalmente sensíveis para as populações potencialmente afectadas, 
como é o período nocturno. 
 
Também neste caso é aconselhável que as populações sejam previamente informadas 
da ocorrência deste tipo de trabalhos, nomeadamente dos locais e horários de 
ocorrência. 
 
Outro factor a considerar prende-se com os transportes associados à obra, 
nomeadamente os materiais de empréstimo, que se prevêem necessários para a 
execução do aterro para implantação da futura Gare de Passageiros, e de betão pronto. 
Sob este aspecto, contudo, a utilização de percursos internos definidos pelo Porto de 
Leixões (VILPL e VCP, que entroncam com vias de grande circulação - VRI), afastando 
os veículos do interior das áreas urbanas, faz prever que os impactes possam ser 
considerados reduzidos. 
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Em relação ao funcionamento do estaleiro, a tipologia das actividades previstas 
(armazenamento de materiais, serviços administrativos, etc.) e a distância a receptores 
sensíveis na envolvente, não faz prever impactes significativos associados. 
 
Regra geral, os níveis de ruído produzidos durante a obra, devido ao funcionamento de 
máquinas e equipamentos, podem ser nalguns períodos bastante elevados (variando 
entre os 70 dB (A) e os 100 dB (A), apresentando no entanto um carácter descontínuo, 
ocorrendo pontualmente enquanto duram as acções atrás mencionadas. 
 
Salienta-se, que os níveis gerados poderão apresentar variações significativas 
associadas ao tipo de operações realizadas, ao seu período de duração e ao modo de 
utilização do material e equipamento necessário. 
 
Assim, com base no princípio da atenuação do som com a distância para fontes pontuais, 
segundo o qual, em campo livre, o nível de pressão sonora decresce cerca de 6 dB(A) 
com a duplicação da distância à fonte de emissão1, obteve-se uma aproximação aos 
níveis de ruído que poderão vir a fazer sentir na envolvente da obra. O cenário simulado 
consiste numa situação pessimista em que se verifica um ruído contínuo de 100 dB(A), 
tendo-se neste caso (FIG. V. 1): 
 
 

 
 

FIG. V. 1 – Atenuação dos níveis de ruído com a distância à fonte de emissão. 
Fonte: NEMUS, 2004 

 

                                                
 
1 A dispersão da energia sonora proveniente das operações de construção é significativa apenas numa vizinhança até 100 
a 150 m, já que esta diminui 6 dB(A) por dobro da distância, uma vez que os equipamentos ruidosos radiam ondas de som 
de geometria esférica, sendo o decaimento da energia sonora inversamente proporcional ao quadrado da distância. 
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Salienta-se que os valores previstos correspondem, como já se referiu, a um cenário 
pessimista, apenas passível de se verificar em alguns períodos de obra, nomeadamente 
quando se utilizar os equipamentos ou máquinas mais ruidosas. De referir também que a 
aproximação utilizada se refere a campo aberto, pelo que na situação real do terreno, 
considerando os efeitos atenuadores das estruturas construídas e das actividades 
existentes, a diminuição dos níveis de ruído, será por certo mais acentuada do que no 
cenário ensaiado. 
 
Assim, de acordo com o gráfico apresentado, e considerando as características do local, 
não são previsíveis impactes significativos nas zonas urbanas mais próximas na 
envolvente. 
 
A reforçar esta previsão, e de acordo com o estudo realizado pela NEMUS, em Junho de 
2003, durante a medição efectuada num ponto próximo do local de medição P3 
considerado neste estudo (ver ponto 9 do Capítulo IV), verificou-se que os níveis de ruído 
apercebidos durante o funcionamento de uma draga de garras junto da cabeça Sul não 
têm qualquer significância no contexto das emissões sonoras do porto (“Estudo de 
Impacte Ambiental da Empreitada de Estabelecimento da Bacia de Rotação e do Canal de 
Acesso à Doca n.º 4 – Porto de Leixões” – Janeiro, 2004). 
 
Não obstante são ainda recomendados medidas destinadas a minimizar estas 
incidências, como sejam, entre outras, o acondicionamento dos equipamentos fixos mais 
ruidosos. 
 
 
 

9.2.2 -  Fase de exploração 

Durante a fase exploração há a destacar o aumento do tráfego marítimo, associado ao 
movimento de Cruzeiros e de embarcações de recreio, assim como as operações de 
dragagens de manutenção. 
 
Em relação ao ruído relativo ao tráfego marítimo, não se prevêem acréscimos significativos 
dos níveis actualmente existentes, dado o já elevado movimento de grandes embarcações e 
das actividades portuárias desenvolvidas, destacando-se o próprio Terminal Multiusos em 
fase de construção no Molhe Sul. 
 
As actividades associadas ao funcionamento quer do Terminal de Cruzeiros quer do Porto 
de Recreio não são susceptíveis de causar níveis de ruído significativos, os quais apenas 
serão apercebidos localmente no Molhe Sul, diluindo-se na zona urbana envolvente no 
contexto das emissões sonoras do funcionamento do Porto de Leixões. 
 
Quanto às operações de dragagem de manutenção, embora este seja um dos aspectos 
principais susceptível de provocar impactes sonoros significativos durante esta fase, pelo 
facto de se tratarem de dragagens apenas de sedimentos e dado o seu carácter temporário, 
não se prevêem perturbações sensíveis das condições acústicas da zona. Note-se ainda 
que as operações de dragagem de manutenção são operações comuns no porto. 
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9.3  Alternativa Zero 

A não concretização do projecto, na fase de construção, permitirá, embora localmente, 
não aumentar os níveis de ruído existentes, pelo que a Alternativa Zero apresenta-se 
como um impacte positivo, embora reduzido. 
 
Na fase de exploração, como referido, as potenciais actividades com implicações em 
termos de alteração do quadro de referência acústico da zona estão relacionadas com as 
dragagens de manutenção. É de referir, contudo, que mesmo sem a implementação do 
projecto haverá necessidade de realizar dragagens em moldes idênticos aos 
previstos no projecto, para manter as cotas de fundo necessárias à navegabilidade 
dos navios de maior porte às docas de acostagem. Assim, nesta fase, a Alternativa Zero 
não alterará as condições actuais. 
 
 
 

9.4  Conclusões 

Face às operações previstas considera-se que os impactes, na fase de construção, se 
apresentarão junto aos receptores sensíveis da área urbana próxima, embora negativos, 
de magnitude reduzida ou muito reduzida, atendendo à distância entre os locais de 
desenvolvimento dos trabalhos e esses receptores. Serão também temporários e 
reversíveis. 
 
Na fase de exploração prevê-se que os impactes se limitem à zona do Molhe Sul, não 
sendo “perceptíveis” junto dos receptores sensíveis da envolvente. Poderão assim 
considerar-se estes impactes muito reduzidos ou mesmo nulos. 
 
 
 
9.5  Medidas de Minimização 

Apesar de não serem expectáveis impactes significativos, enumeram-se as principais 
medidas e/ou boas práticas a serem adoptadas, referentes às emissões sonoras: 
 

� Restrição do horário de construção ao período legal (das 8h às 20h) e apenas nos 
dias úteis, sempre que tecnicamente viável. 

� Caso haja necessidade de laborar fora daquele período deverá ser solicitado às 
entidades competentes uma Licença Especial de Ruído. 

� Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo 
fabricante para cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam utilizados nos 
trabalhos. 

� Informação das populações afectadas sobre os objectivos e as características dos 
trabalhos previstos, designadamente os períodos com níveis sonoros 
significativamente emergentes face ao ruído ambiente habitual, bem como sobre os 
prazos para a sua conclusão. 
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� Utilização de veículos, máquinas e equipamentos que respeitem os níveis de potência 

sonora definidos por lei. 

� Nas operações que envolvem a utilização de explosivos para quebramento de rocha 
deverão ser cumpridos os seguintes aspectos: 

- Este tipo de operações deverão ser efectuadas apenas com luz do dia, 
respeitando-se um intervalo para a hora do almoço. 

- Deverão ser utilizados métodos de fogo apropriados à redução da intensidade das 
vibrações com sistemas de detonação retardada. 

- Deverá ser adoptado um sistema de aviso às populações, com indicação 
antecipada dos horários e zonas previstas para as explosões. Imediatamente antes 
de qualquer detonação soará um alarme sonoro de aviso. 

- Deverão 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. 

 
� Caso venha eventualmente a recorrer-se ao transporte de materiais por via terrestre 

deverão ser considerados os seguintes cuidados: 

- Identificar claramente qual o percurso a utilizar na fase de obra, o qual deverá ser 
realizado utilizando a VILPL e a VCP, e incluir a obrigatoriedade da sua utilização 
no caderno de encargos, condicionando-se ao máximo o acesso de pesados ao 
interior de zonas urbanas. 

- Programação do tráfego diário, a fim de evitar a concentração excessiva de 
veículos e circulação nas horas de maior movimento e durante o período nocturno. 
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10 . FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS TERRESTRES 

10.1  Metodologia 

Com base na caracterização ecológica realizada, com recurso à fotografia aérea, ao 
trabalho de campo e bibliografia diversa consultada, identificaram-se e avaliaram-se os 
impactes nas fases de construção e exploração inerentes ao projecto. 
 
Foi ainda analisada a Alternativa Zero, e com vista a minimizar os impactes negativos 
identificados, foram propostas medidas de minimização. 
 
 
 

10.2  Avaliação de Impactes 
 
10.2.1 -  Fase de construção 

A área de projecto encontra-se amplamente intervencionada, verificando-se a ausência 
total de coberto vegetal, ou de qualquer habitat de interesse para as comunidades 
faunísticas. Por outro lado, as espécies de avifauna potencialmente ocorrentes tendem 
evitar o local e a envolvente imediata, à excepção da Gaivota-argêntea (Larus 
argentatus), não sendo assim afectadas pelos distúrbios causados na fase de 
construção. 
 
Os materiais dragados serão recolhidos na draga e transportados directamente para 
depósito no mar, não estando previsto o seu depósito, temporário ou permanente, em 
nenhuma área terrestre. 
 
Posto isto, e do ponto de vista da biologia e ecologia terrestre, os impactes podem ser 
classificados de nulos. 
 
 
 

10.2.2 -  Fase de exploração 

No decorrer da fase de exploração não se identificam quaisquer impactes, mesmo os que 
possam ocorrer pela presença de novas infraestruturas em projecto. O acréscimo de 
movimento de barcos, também não interfere com as comunidades faunísticas presentes 
no local, e na envolvente. 
 
Tal como para a fase anterior, os impactes podem ser classificados de nulos. 
 
 
 

10.3  Alternativa Zero 

A não concretização do projecto apresenta impactes nulos ao nível dos factores 
biológicos terrestres. 
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10.4  Conclusões 

Em relação aos ecossistemas terrestres, quer para a fase de construção, quer para a 
fase exploração, não estão previstos qualquer tipo de impactes, passíveis de afectar as 
comunidades terrestres do local (impactes nulos). 
 
 
 

10.5  Medidas de Minimização 

Não estão previstas medidas específicas. 
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11 . FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS MARINHOS 

11.1  Metodologia 

Para efeitos de previsão de impactes sobre as comunidades aquáticas e a qualidade da 
água, e correspondente proposta de medidas de mitigação, os trabalhos a executar 
considerar-se-ão separados em três grupos: 
 

� Grupo I: Construção do Terminal de Cruzeiros e do Porto de Recreio; 

� Grupo II: Ampliação da bacia de manobra no interior do anteporto de Leixões; 

� Grupo III: Deposição em vazadouro ao largo dos dragados. 

 
A avaliação dos impactes será feita distintamente para as fases de construção, 
exploração e desmantelamento, tendo por base a caracterização da situação actual.  
 
 
 

11.2  Avaliação de Impactes 
 
11.2.1 -  Fase de construção 

 
a) Principais impactes devido à construção de infraestruturas 

 
O impacte previsível das obras de construção de infra-estruturas, no meio aquático, é 
menor do que o provocado pela movimentação de sedimentos. 
 
Uma das obras, incluídas no Grupo I acima definido, tem a ver com a realização de 
aterros (edifício da gare marítima e porto de recreio). O tipo de impacte provocado por 
este tipo de obra é muito semelhante ao descrito para o caso da movimentação de 
sedimentos, uma vez que resulta da libertação de sedimentos no meio aquático. 
 
Outro impacte passível de ser originado por este tipo de intervenção é a dispersão, no 
meio aquático, de óleos e químicos utilizados nas obras. 
 
 
b) Principais impactes devidos à movimentação de sedimentos 

 
Os principais impactes previsíveis, associados aos trabalhos a executar para as 
intervenções incluídas em todos os grupos acima definidos, são devidos, essencialmente, 
à remoção e deposição de sedimentos no meio aquático e à deposição de sedimentos 
nas zonas marginais (aterro) adjacentes, podendo agrupar-se do seguinte modo: 
 

� Aumento da concentração de sólidos suspensos na água; 

� Ressuspensão na água de poluentes acumulados nos sedimentos; 
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� Alteração da constituição das comunidades bióticas existentes, devido aos dois 

factores atrás referidos, nomeadamente 

� Devido à diminuição da luminosidade, no caso das comunidades vegetais; 

� Devido à colmatação de órgãos alimentares e respiratórios, no caso da comunidade 
de invertebrados bentónicos e de peixes; 

� Devido à contaminação com poluentes, no caso de todas as comunidades; 

� Devido a alterações nas cadeias alimentares, no caso dos consumidores. 

 

A análise efectuada aos sedimentos a dragar determinou que estes são essencialmente 
de tipo fino (siltes e argilas), e classificou-os como apresentando contaminação vestigial 
ou como ligeiramente contaminados com cádmio e PCB’s. 
 
A zona a intervencionar (Grupos I e II) é aquela onde, obviamente, se farão sentir os 
maiores impactes, mas, face ao tipo de utilização que actualmente é feita desta área, 
bem como ao tipo de comunidades biológicas actualmente aí existentes, não são de 
prever conflitos de usos ou perdas importantes de património ambiental. 
 
A magnitude do efeito previsível deste arrastamento e suspensão de sedimentos 
depende, em larga medida, da eventual conjugação de um conjunto heterogéneo de 
factores, de que os principais são a força da maré, a quantidade de água doce que aflui 
ao porto (e que actua em sentido contrário à maré) e, finalmente, a granulometria do 
sedimento suspenso e o tipo de matérias que venham a ser ressuspensas na água.  
 
Igualmente relevante nesta dinâmica dos sedimentos é o efeito produzido pelas hélices 
dos barcos que entram e saem do porto, que tenderá a perturbar de modo muito 
significativo uma certa periodicidade (circadiana e sazonal) dos efeitos anteriormente 
referidos. 
 
Assim, no caso das areias e outros sedimentos grosseiros, o seu efeito será mais limitado 
em termos espaciais, uma vez que tendem a sedimentar mais rapidamente. Por outro 
lado, tem um menor efeito nos organismos aquáticos, não sendo tão provável a 
ocorrência de fenómenos de colmatação de órgãos alimentares e respiratórios. 
 
No caso dos sedimentos finos, como os lodos e as argilas, a extensão espacial do efeito 
será maior. Também o efeito sobre os organismos aquáticos é significativamente maior. 
Para além da já referida colmatação de órgãos alimentares e respiratórios, a sua 
deposição no substrato pode alterar, de modo significativo, as condições de vida dos 
organismos bentónicos, sobretudo anelídeos e bivalves. 
 
Quanto à ressuspensão de poluentes e nutrientes, o grau de sedimentação verificado nos 
sedimentos a movimentar não impede as intervenções previstas, apenas requerendo a 
adopção de um programa de monitorização adequado, da qualidade da água e 
sedimentos. 
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c) Principais impactes devidos à deposição de sedimentos 

 
No que se refere à deposição dos sedimentos extraídos (Grupo III), os impactes gerados 
podem ter um efeito negativo considerável, embora a probabilidade de ocorrência desse 
efeito e a sua magnitude dependam consideravelmente das formas de deposição 
escolhidas. 
 
Os impactes principais a considerar são do mesmo tipo dos anteriormente referidos para 
a dragagem de sedimentos. No entanto, os estudos efectuados para caracterização do 
local escolhido para o efeito, bem como a simulação que foi efectuada para avaliar a 
forma como decorreria a deposição dos dragados no fundo, fundamentam a suposição de 
que os impactes devidos a este processo não sejam muito elevados. 
 
 
 
11.2.2 -  Fase de exploração 

Durante esta fase prevêem impactes devidos a eventuais contaminações com 
combustíveis e óleos provenientes dos barcos que utilizam o terminal de passageiros e o 
porto de recreio, ou com a rejeição de efluentes ou resíduos sólidos para o meio 
aquático. No entanto, a magnitude desse impacte não parece ser muito elevada, tomando 
como referência a situação actual, quer em termos da quantidade de barcos que 
actualmente circulam no interior do porto, quer em termos da localização do terminal e do 
porto de recreio, próximo da barra. 
 
Nesta fase há ainda a considerar os efeitos das eventuais dragagens de manutenção dos 
fundos da bacia. Estes efeitos apresentam as mesmas características descritas para as 
dragagens da fase de construção, mas terão uma magnitude muito reduzida face aos 
volumes que se prevêem dragar. 
 
De referir ainda, que as embarcações de recreio representam um possível vector de 
dispersão de espécies exóticas invasoras, estando estas contidas nas águas de lastro, ou 
encrostadas nos cascos dos navios (Hayes e Sliwa, 2003). Porém, o impacte não 
aparenta ser elevado visto já existir um elevado tráfego de embarcações no Porto de 
Leixões, nomeadamente de navios de cruzeiro. Por outro lado, este aspecto não se 
apresenta como muito preocupante, face a pobreza das comunidades biológicas 
presentes, e ao acentuado grau de deterioração do local. 
 
 
 

11.3  Alternativa Zero 

A Alternativa Zero, ou seja, a não concretização do projecto, apresenta impactes 
inexistentes ao nível dos factores biológicos e ecológicos marinhos. 
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11.4  Conclusões 

Nas fases de construção e exploração, os impactes nos factores biológicos e ecológicos 
marinhos podem ser classificados de negativos, embora de magnitude reduzida a muito 
reduzida. 
 
 
 

11.5  Medidas de Minimização 

Dado os impactes previstos no decorrer das fases de construção e exploração do 
projecto serem muito reduzidos, não estão previstas medidas específicas de minimização 
para este descritor. 
 
Contudo, deverá ser efectuado o acompanhamento das medidas propostas para os 
restantes descritores, nomeadamente os programas de monitorização previstos para a 
qualidade da água e sedimentos durante a fase de exploração, na zona do anteporto, 
bem como no controlo dos sedimentos a depositar no vazadouro marítimo. 
 
Na realização das dragagens e depósito de materiais dragados em vazadouro marítimo, 
devem evitar-se os períodos de maior vulnerabilidade da generalidade das espécies animais. 
  
 
 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 
Julho.2008 Volume 2_Relatório Síntese  

Cap.V_pág.45 

 
12 . PAISAGEM 
 

12.1  Metodologia 

A avaliação de impactes na paisagem foi feita para as fases de construção e exploração, 
tendo em conta os trabalhos de campo e a inserção das novas unidades associadas ao 
projecto das “Obras Marítimas do Terminal de Cruzeiros de Leixões”. 
 

� A Fase de Construção com a execução de um conjunto de actividades temporárias, 
das quais se destacam: 

 
- A implementação do estaleiro – para o apoio as operações de dragagem, e a 

construção das infraestruturas propostas no projecto. 

- Transporte de materiais e equipamentos – que inclui a circulação de veículos 
pesados, gruas, guindastes e movimentação de embarcações na área em 
estudo. 

 
� A Fase de Exploração, onde se destaca como principal aspecto a volumetria e 

aspecto visual das novas infraestrutruras a incluir nesta área do Porto de Leixões. 
 
 
Foram ainda propostas medidas de minimização para os principais impactes 
identificados. 
 
 
 

12.2  Avaliação de Impactes 
 
12.2.1 -  Fase de construção 

Os principais impactes na fase de construção passam pela artificialização da paisagem, 
com a movimentação de equipamentos inerentes à própria construção e instalação do 
estaleiro de obra e de outros volumes necessários à obra.  
 
De referir que o estaleiro de apoio à obra ficará instalado em área confinada do Porto de 
Leixões, na zona poente do Molhe Sul, estando devidamente protegido pela sua 
localização da visibilidade exterior. Por outro lado, a dimensão do estaleiro de obra é 
muito inferior às volumetrias das várias unidades e estruturas que constituem o Porto de 
Leixões. 
 
É ainda de mencionar que a própria estrutura actual do Molhe Sul confere uma barreira 
visual, para o interior do Porto de Leixões, a partir de pontos de observação localizados 
ao longo da praia de Matosinhos. 
 
Assim, as principais estruturas com impacte paisagístico mais acentuado, serão as 
estruturas mais elevadas, tais como, os guindastes e gruas. Todavia, no que diz respeito 
às visibilidades a maiores distâncias, estas não serão afectadas pelo projecto em análise, 
nesta fase, na medida em que a influência dos equipamentos associados à obra 
diluir-se-á no conjunto e na dimensão do Porto de Leixões. 
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Relativamente à circulação de veículos afectos à fase de construção do Terminal de 
Cruzeiro, os percursos utilizados serão exclusivamente internos, tendo como via de 
acesso ao Porto de Leixões a VILPL, situada a Oeste, e a VCP dentro da área portuária. 
Os veículos associados à obra são, assim, afastados do interior das áreas urbanas 
envolventes, evitando-se o congestionamento de tráfego, a eventual degradação dos 
pavimentos e sujidade das vias públicas. Face ao exposto, os impactes associados a 
este aspecto poderão ser considerados muito reduzidos ou nulos. 
 
Os únicos pontos de observação, passíveis de oferecer condições para a visualização 
das operações de construção, centram-se essencialmente na Ponte Móvel de ligação 
entre Matosinhos e Leça da Palmeira, e a Ponte sobre o Rio de Leça da A28. Por outro 
lado, atendendo a que se tratam de situações temporárias, e que o estaleiro e 
construções estarão perfeitamente inseridas neste complexo industrial e com reduzida 
exposição a áreas urbanas sensíveis, podem ser classificados os impactes de negativos, 
reduzidos, temporários e reversíveis. 
 
 
 

12.2.2 -  Fase de exploração 

A ocupação adicional por parte deste projecto é muito pouco significativa, tendo em conta 
a dimensão do Porto de Leixões. Como tal, este empreendimento não constitui por si só 
um impacte paisagístico significativo, uma vez que a sua presença é totalmente diluída, 
ou pelo menos fortemente atenuada, pelas infraestruturas existentes. 
 
A qualidade visual actual do Porto de Leixões é reduzida, predominando estruturas do 
tipo industrial, tais como, gruas, guindastes, contentores, silos, etc. Neste contexto, a 
implementação das estruturas inerentes ao projecto, bem como do futuro edifício da Gare 
Marítima, constituem esteticamente elementos mais aprazíveis, melhorando a qualidade 
visual desta área portuária. 
 
Por outro lado, os materiais de revestimento dos novos equipamentos a instalar, e os 
aspectos arquitectónicos considerados para este projecto, representam uma mais valia 
para a qualidade visual do local de projecto. Este aspecto terá mais ênfase após a 
construção do Edifício da Gare. 
 
No entanto, as infraestruturas a construir nesta fase do projecto, cais acostável para 
cruzeiros, plataforma/aterro para implantação do edifício da Gare Marítima e a plataforma 
de apoio ao Porto de Recreio, não irão ter alturas que possam determinar novos 
referenciais paisagísticos importantes, na medida em que as dimensões dos 
equipamentos a instalar apresentam-se em geral ao nível das estruturas anexas 
existentes. 
 
Assim, no que diz respeito às visibilidades a maiores distâncias, estas não serão 
afectadas pelo projecto em análise na medida em que a influência das novas unidades 
processuais, diluir-se-á, tal como já referido, no conjunto e na dimensão global do Porto 
de Leixões. 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 
Julho.2008 Volume 2_Relatório Síntese  

Cap.V_pág.47 

 
Em suma, para a fase de exploração os impactes associados a construção do Terminal 
de Cruzeiro são considerados positivos, permanentes e irreversíveis, embora de 
significância reduzida, visto as infraestruturas a construir, nesta fase, não apresentarem 
referenciais paisagísticos importantes. 
 
 
 

12.3  Alternativa Zero 

A não concretização do actual projecto manterá no essencial o descrito na situação de 
referência, pelo que se poderá considerar, face à actual situação da paisagem no Molhe 
Sul e à estética das infra-estruturas a construir, como um impacte negativo. 
 
 
 

12.4  Conclusões 

As principais transformações esperadas na fase de construção estarão associadas à 
dimensão dos equipamentos necessários à construção das infraestruturas marítimas e à 
implantação da zona de estaleiro. Contudo, face à actual paisagem da área portuária, os 
impactes, nesta fase, serão negativos, mas de magnitude reduzida, temporários e 
reversíveis. 

 
Tal como referido, do ponto de vista paisagístico, a situação actual do Molhe Sul, 
apresenta um valor reduzido, verificando-se um claro desaproveitamento desta área. O 
projecto de construção do Terminal de Cruzeiro trará um novo alento no aspecto estético 
e paisagístico, sendo este ainda mais importante numa segunda fase, após a construção 
prevista do Edifício da Gare. Assim, consideraram-se, na fase de exploração, os impactes 
como positivos, de magnitude reduzida, permanentes e irreversíveis. 

 
 
 

12.5  Medidas de Minimização 

Os impactes negativos apenas se verificam no decorrer da fase de construção, pelo que se 
apresentam as seguintes medidas de minimização: 

� Deverá proceder-se ao encaminhamento dos diversos tipos de resíduos resultantes 
das operações de manutenção e reparação de equipamentos para os operadores de 
gestão de resíduos devidamente licenciados. 

� Todos os materiais não necessários ao funcionamento do Terminal de Cruzeiros e 
Porto de Recreio serão completamente removidos da área, após a conclusão dos 
trabalhos. 

� As áreas de terreno afectadas pelas obras serão recuperadas a nível paisagístico. 
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13 . SOCIOECONOMIA 

13.1  Metodologia 

Face às características e âmbito do projecto em estudo, a análise dos impactes 
socioeconómicos integrará dois tipos de abordagem: 
 

� Análise geral: para o que foi tomado como referência o território nacional em termos 
globais, uma vez que se trata de um projecto cujo âmbito, para além das incidências 
locais, é sobretudo nacional; 

� Análise local: avaliando os efeitos da implantação do projecto ao nível da demografia 
e povoamento, do emprego, das actividades económicas e da qualidade de vida das 
populações, tendo como unidade de referência de análise as freguesias de 
Matosinhos e Leça da Palmeira e sempre que se justifique o próprio local de 
implantação e sua envolvente próxima. 

Para este efeito de avaliação local dos impactes do projecto, foi realizado um estudo 
de Avaliação Psico-Social que teve como base territorial de análise as freguesias de 
Matosinhos e de Leça da Palmeira, e que abrangeu a população, em geral, bem como 
representantes do tecido económico, social, político e cultural do concelho. 

 
Os impactes foram avaliados para as fases de construção e de exploração. 
 
 
 

13.2  Avaliação de Impactes Regionais 
 
13.2.1 -  Fase de construção 

A fase de construção do projecto em análise será responsável pela criação de postos de 
trabalho envolvendo cerca de 40 a 60 trabalhadores, afectos quer à construção 
propriamente dita, quer à gestão e fiscalização da obra. Tendo em conta a especificidade 
do projecto, alguns destes trabalhadores terão que ser recrutados fora do concelho, 
considerando-se portanto que haverão impactes positivos a nível regional, embora de 
magnitude muita reduzida. 
 
Também em relação aos materiais e equipamentos para a construção do Terminal de 
Cruzeiros e obras associadas, sendo, na sua grande maioria, de origem nacional, 
representará também um impacte positivo a nível económico. 
 
Globalmente, os impactes provocados pela construção deste projecto terão algum 
significado a nível regional/nacional, considerando-se esses impactes positivos pela 
relação directa com as actividades económicas e geração de emprego, embora sejam de 
magnitude reduzida, temporários e reversíveis. 
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13.2.2 -  Fase de exploração 

Os principais impactes positivos do projecto são os que se farão sentir aquando da 
entrada em exploração do Terminal de Cruzeiros e terão um âmbito regional e nacional. 
Estes impactes são de vária ordem, nomeadamente económica, ambiental e de 
qualidade de vida das populações, e justificam a importância nacional do projecto. 
 
A definição estratégia proposta de revitalização do Molhe Sul do Porto de Leixões, mais 
do que um projecto de um novo terminal, apresenta-se como um investimento com 
repercussões muito para além da esfera de influência do porto e do negócio portuário. 
 
Efectivamente, o novo Terminal de Cruzeiros, o Porto de Recreio e todo o complexo 
envolvente constituirão uma mais valia importante enquanto nova valência do Porto de 
Leixões mais vocacionada para o turismo. Na verdade, sabe-se que actualmente o 
turismo de cruzeiros corresponde ao subsector do turismo que apresenta maiores taxas 
de crescimento a nível mundial. No Arco Atlântico os cruzeiros têm ainda uma 
importância reduzida, concentrando, por isso, um grande potencial de crescimento.  
 
O desenvolvimento de programas turísticos específicos para os passageiros do Terminal 
de Cruzeiros, durante o período de tempo de duração das visitas a terra, permitirá 
dinamizar, em termos económicos, não só a envolvente próxima (Matosinhos e Porto), 
como também algumas cidades mais afastadas, como é o caso de Braga, Guimarães, 
Aveiro e Coimbra, atendendo à boa inserção de Leixões em termos de acessibilidades, 
rodoviária e ferroviária, que facilitam a circulação para aqueles destinos 
 
A atractividade e potencial do Porto de Leixões para a recepção de navios de cruzeiro, 
apresenta-se também como um aspecto extremamente positivo em termos de prestígio 
para a região Norte e para o País. 
 
 
 

13.3  Avaliação de Impactes Locais 
 
13.3.1 -  Fase de construção 

Consideram-se como impactes locais decorrentes da construção do empreendimento em 
estudo, os que ocorrerão na área de influência imediata da zona a intervencionar, bem 
como os que se farão sentir directamente no concelho de Matosinhos. 
 
 
a) Demografia e povoamento 
 
O principal impacte desta obra a nível da demografia será o aumento da população 
presente na área de intervenção durante o período de construção do projecto, que se 
estima em 20 meses. 
 
Tendo em consideração que, em 2001, a população residente nas freguesias de 
Matosinhos e de Leça da Palmeira era de 45 703 indivíduos, compreende-se que a 
presença de um acréscimo da população local, que pode chegar no máximo às 60 
pessoas, não se revele importante. Estima-se assim que o impacte provocado na 
demografia seja nulo. 
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b) Actividades Económicas e Emprego 
 
Prevê-se que a execução desta obra venha a ter uma influência positiva ao nível da 
dinamização das actividades económicas na envolvente da área em estudo, o que se fica 
a dever ao aumento da procura de produtos e serviços gerado pelos trabalhadores da 
obra.  
 
A força de trabalho virá, pelo menos em parte (a mão-de-obra especializada), de fora da 
região, necessitando por isso de procurar alojamento e alimentação nos lugares que se 
situam nas proximidades. Assim, será de esperar um incremento económico na 
actividade hoteleira e de restauração. 
 
A par disto, alguns serviços poderão também ter maior volume de negócios devido à 
procura gerada pela obra, como é o caso da carpintaria, serralharia, manutenção e 
reparação automóvel, venda de combustível, etc.  
 
Assim, o impacte deste projecto a este nível é positivo, embora de magnitude reduzida. 
Será também temporário e reversível. 
 
 
 
c) Qualidade de Vida 
 
A construção de qualquer projecto implica o transporte de materiais e equipamentos, o 
que envolve obrigatoriamente a circulação de veículos pesados e ruidosos. Esta 
movimentação dará origem a perturbações devido aos ruídos provocados pela 
maquinaria e à libertação de poeiras e outros materiais o que, necessariamente, causa 
incómodo às populações. 
 
Está em funcionamento desde Março de 2008 a VILPL, que liga o Porto de Leixões à 
VRI, e que o conecta ao IP4 e IC24 e a partir destes à rede nacional de estradas. A 
VILPL tem cerca de 3 km e permite retirar todos os pesados com origem/destino a 
Leixões da malha urbana de Matosinhos, pelo que os impactes gerados se classificam de 
negativos, temporários, reversíveis e de magnitude muito reduzida. 
 
No que respeita ao ruído e poeiras emitidos pela própria obra, não irão ter grande 
impacte nas populações locais, uma vez que a zona de desenvolvimento dos trabalhos 
se localiza numa área protegida pelo próprio Molhe Sul e que as habitações mais 
próximas do local da obra se situam a distâncias superiores a 100 m. 
 
Assim, os impactes gerados na qualidade de vida das populações são classificados de 
negativos, mas pouco significativos e de magnitude reduzida. Serão também impactes 
directos, temporários e reversíveis. 
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13.3.2 -  Fase de exploração 

O projecto do novo Terminal de Cruzeiros no Porto de Leixões, pelas suas 
características, tem todas as condições para vir a impulsionar de forma sustentada o 
nível de desenvolvimento económico e sócio-cultural e contribuir para a 
qualificação territorial da sua área envolvente – AMP – Área Metropolitana do Porto, 
proporcionando-lhe melhores condições de atractividade para o sector do turismo 
e para a população. 
 
A capacidade de criação de emprego directo e indirecto, a contribuição inegável para o 
aumento da qualidade de vida da população residente que passará a poder dispor de um 
equipamento cultural e de lazer localizado numa zona nobre na frente de mar e sobretudo 
poder oferecer aos turistas que visitarem a região um equipamento de excelência, 
certamente diferenciador de todos os outros produtos “Turísticos”, são alguns dos seus 
grandes atributos e que dão suporte ao desenvolvimento de sectores estratégicos 
nacionais – Turismo de Cruzeiros e Náutica de Recreio. 
 
A área de inserção do Terminal de Cruzeiros constitui uma maior valia para a sua 
atractividade como um novo destino a incorporar nos itinerários dos operadores de 
cruzeiros, e, por outro lado, a sua operacionalidade constitui uma maior valia para a sua 
área de inserção. 
 
Efectivamente, o Terminal integra-se numa das zonas de maior concentração de 
actividades de restauração de toda a Área Metropolitana do Porto (Matosinhos Sul), com 
imagem associada à gastronomia tradicional do mar, mas em constante renovação (com 
surgimento de estabelecimentos em alguns nichos – cozinha indiana, nepalesa, 
japonesa, espanhola, argentina, brasileira ou italiana). 
 
O tecido urbano de proximidade à escala mais alargada integra um tecido urbano que se 
estende entre Leça da Palmeira, a Norte; a cidade do Porto; a zona Histórica do 
Porto/Gaia, incluindo as Caves do Vinho do Porto; prolongando-se para o interior até à 
Senhora da Hora. Constitui um espaço em que uma saída do barco com duração de 
poucas horas permite uma ocupação estimulante do tempo para os passageiros.  
 
Na área a Norte (Leça) interessa essencialmente referir, pelo potencial para suportar 
circuitos organizados ou informais de visita de duração variável, a praia e nova Marginal 
de Leça, incluindo a Piscina das Marés. Associa-se a uma nova concentração de áreas 
comerciais e de bares/restaurantes. Integra o Farol, a Casa de Chá da Boa Nova, a 
Capela da Boa Nova, o monumento António Nobre, o Forte de Nossa Sr.ª das Neves, as 
instalações da APDL / Porto de Leixões (Museu, Auditório com exposições), a Marina, o 
Museu da Quinta de Santiago, a Quinta da Conceição (parque público municipal), o 
Centro Hípico do Porto e Matosinhos e uma grande concentração de restauração 
tradicional (gastronomia do mar) e internacional. 
 
No eixo Parque da Cidade / Av. Boavista, que corresponde à principal centralidade de 
natureza económica na cidade do Porto, emergem Serralves / Museu Arte 
Contemporânea e a Casa da Música. 
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O Passeio Atlântico prolonga-se para interior pelo eixo Foz / Marginal do Douro / 
Alfândega / Centro Histórico do Porto-Gaia / Ribeira / Caves do Vinho do Porto, incluindo 
o Palácio de Cristal / Caminhos do Romântico / Solar do Vinho do Porto. 
 
Por último, o eixo Matosinhos / Senhora da Hora / NorteShopping, com a futura 
implantação de um Pólo do Museu de Serralves. 
 
Assim, existirão vantagens mútuas para a exploração do Terminal de Cruzeiros e para as 
actividades económicas na sua envolvente próxima, as quais corresponderão impactes 
socioeconómicos muito positivos. 
 
Relativamente ao Porto de Recreio, o Porto de Leixões apresenta uma boa localização 
na frente atlântica, com uma barra sempre aberta e segura, constituindo-se um bom 
ponto de abrigo. Leixões dispõe de um contexto de oportunidade para desenvolver uma 
oferta com perfil de qualidade, que se distinga de outras marinas e portos de recreio 
existentes em Portugal e na Galiza, e que se torne num ponto de referência para os 
praticantes desta actividade.  
 
Para além de porto de recreio, o equipamento a construir contribuirá para o 
desenvolvimento de um ambiente náutico de excelência no Molhe Sul, potenciando assim 
a funcionalidade do Porto de Leixões e a identidade da cidade de Matosinhos. 
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13.4  Avaliação Psico-Social Local 
 
13.4.1 -  Enquadramento 

Para uma melhor avaliação dos impactes socioeconómicos, inerentes ao projecto em 
estudo, procedeu-se ao levantamento da opinião da população, e entidades locais, 
relativa a construção de um Terminal de Cruzeiros no Porto de Leixões. 
 
Para tal, foi desenvolvida uma análise de natureza psico-social, com base na realização 
de inquéritos, para fins de avaliação da sensibilidade local em relação ao projecto. 
 
Desenvolveram-se dois tipos de inquéritos (ver Anexo 5): o primeiro contemplou a 
população residente e/ou com actividade laboral, nas freguesia de Matosinhos e Leça da 
Palmeira, e o segundo focou algumas entidades locais sedeadas em ambas as 
localidades. 
 
Para a correcta avaliação dos impactes socioeconómicos que a implementação do 
Terminal de Cruzeiros terá nestas freguesias, estes inquéritos contemplaram os 
seguintes aspectos: 
 

� A avaliação do conhecimento da população face à implementação do Terminal de 
Cruzeiros, bem como a fonte de conhecimento e o grau de informação que possuem a 
cerca do mesmo. 

� A importância perceptível pela população, e entidades locais, em relação a construção 
desta infraestrutura, bem como os motivos responsáveis pela sua opinião. 

� A percepção dos impactes, positivos e negativos, bem como as vantagens e 
desvantagens que poderão advir do projecto. 

� No caso das entidades locais inquiridas, questionou-se ainda os investimentos 
necessários ao desenvolvimento da actividade económica em que se insere. 

 
Para fins de análise estatística, e caracterização da população amostrada, recolheram-se 
alguns dados pessoais sobre actividade laboral, escalão etário, etc. 
 
 
 

13.4.2 -  Metodologia 

Os inquéritos forma realizados de forma pessoal e directa, tendo como amostra a 
população das freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira. 
 
Foram realizados um total de 47 inquéritos à população local e a representantes de 
entidades locais, tentando distribui-los de forma proporcional por sexo e escalões etários. 
 
O questionário utilizado foi do tipo semi-estruturado com predominância de perguntas 
fechadas, desenvolvidas segundo o esquema desagregado de objectivos previamente 
descritos, tendo uma duração aproximada de cerca de 10 minutos. 
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Foram inquiridas 8 entidades locais, pertencentes a sectores de economia diversificados: 
 

� Junta de Freguesia de Matosinhos 

� Bombeiros Voluntários de Leixões 

� IPIMAR Matosinhos 

� 1 Entidade de Restauração/Café 

� 3 Entidades de Comércio e Serviço 

� 1 Entidade de Comércio e Industria 

 
 
 

13.4.3 -  Caracterização dos entrevistados 

As figuras seguintes (FIG. V. 2 à FIG. V. 5) caracterizam a amostra dos entrevistados, 
respectivamente quanto ao sexo, escalão etário, grau de instrução e ocupação actual. 
 
Relativamente a população inquirida existe uma ligeira dominância de indivíduos do sexo 
Masculino, todavia, de um modo geral a amostra é bastante equilibrada em relação ao 
sexo (Masculino - 53%; Feminino - 47%). Quanto aos representantes das Entidades 
locais, verifica-se um claro predomínio de entrevistados do sexo Masculino, com 75%. 
 
Foram definidos 4 escalões etários (15 a 30 anos; 30 a 45 anos; 45 a 60 anos; mais de 
60 anos), em que a faixa etária entre os 15 e 30 anos de idade apresenta maior 
representatividade, com 31,9%: Porém, e como foi verificado para o sexo, de um modo 
geral os inquéritos foram repartidos de forma equitativa pelas diferentes classes etárias. 
 
Relativamente ao grau de instrução, verifica-se um claro predomínio de indivíduos com 
instrução primária e com 11º/12º ano ou equivalente. Os indivíduos com cursos 
profissionais ou estudos superiores apresentam-se em minoria. 
 
Finalmente, em termos de ocupação actual predominam os trabalhadores 
qualificados/especificado, e os trabalhadores sem necessidades técnicas específicas ou 
que ocupem cargos a responsabilidade (tidos como “Outro”). Os desempregados 
aparecem também em grande número, possivelmente por terem maior disponibilidade 
para responder aos inquéritos, visto que estes foram realizados durante o período da 
tarde. Os restantes tipos de ocupação apresentam uma representatividade equilibrada. 
 
Em suma, todas as classes verificadas, para os descritores acima referidos, apresentam 
uma representatividade equilibrada. 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 

 Julho.2008  

Cap.V_pág.56 

Volume 2_Relatório Síntese 

 

 

 
FIG. V. 2 – Dados de Caracterização – Sexo. 

 
 
 

 

 
FIG. V. 3 – Dados de Caracterização – Escalões etários. 
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FIG. V. 4 – Dados de Caracterização – Graus de instrução. 

 
 
 

 

 
FIG. V. 5 – Dados de Caracterização – Ocupação actual. 
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13.4.4 -  Conhecimento e avaliação da possível construção do Terminal de Cruzeiros do Porto de 
Leixões 

Quando colocada a questão sobre o conhecimento da construção de um Terminal de 
Cruzeiros, no Porto de Leixões, espontaneamente, 53,2% da população inquirida refere 
ter conhecimento deste projecto (FIG. V. 6). Em contrapartida, os representantes das 
entidades locais demonstram um maior conhecimento do projecto, com 75 % dos 
inquiridos informados. A maioria da população com conhecimento do projecto 
têm-no, a mais de 1 ano (44%). Todavia cerca de 36% apenas tiveram conhecimento a 
menos de 6 meses. 
 
 

 

 
FIG. V. 6 – Avaliação do conhecimento da população face a implementação do 

Terminal de Cruzeiros (P.1 e P.2). 
 
 

As informações sobre a construção do Terminal de Cruzeiros foram obtidas 
principalmente através de conversas com amigos e familiares (31%), embora uma grande 
fracção dos inquiridos tenha tomado conhecimento do projecto através da comunicação 
social e comunicados das entidades locais (com 24,1% e 27,6%, respectivamente). 
Apenas 13,8% dos inquiridos tomou conhecimento no seu local de trabalho (FIG. V. 7). 
 
Em relação ao grau de informação, a maioria dos inquiridos (56%), considera-se “pouco 
informado”. O mesmo se pode verificar com as entidades locais. 
 
Quando questionados sobre a importância da construção do Terminal de Cruzeiros, para 
o Porto de Leixões, a grande maioria da população, com 63,8% dos inquiridos, considera 
“importante” a elaboração de uma infraestrutura desta natureza (FIG. V. 8). De referir que 
apenas 2,1% dos inquiridos apresentam uma posição negativa face a este projecto, tendo 
respondido “pouco importante”. 
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FIG. V. 7 – Avaliação do conhecimento da população face a implementação do 

Terminal de Cruzeiros (P.3 e P.4). 
 
 
 

 

 
FIG. V. 8 – Importância dada à construção do Terminal de Cruzeiros. 

 
 

Os motivos apontados para a importância do projecto são a possível contribuição para o 
desenvolvimento do Turismo e Economia local Todavia, foi referido, por várias vezes, o 
receio dos Turistas serem deslocados para o Porto pelas operadoras turísticas, não 
beneficiando de forma directa as freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira nestes 
dois aspectos. 
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O desenvolvimento regional e a Imagem/prestígio da cidade são apontados como 
motivos de importância para a elaboração do projecto. Finalmente, verifica-se a 
expectativa da possível criação de novos empregos na região. 
 
Quando questionados sobre os possíveis Impactes/Efeitos decorrentes das construção 
do Terminal de Cruzeiros, a maioria dos inquiridos considera que este projecto “trará 
mais benefícios do que prejuízos” (44,7%) (FIG. V. 9). Apenas 8,5% dos entrevistados 
encara este projecto como uma maior fonte de prejuízos, do que benefícios. 
 
Os principais benefícios apontados para este projecto são ao nível Economia, Turismo, 
sendo estes dois referidos a maioria das vezes, Emprego, Desenvolvimento Regional e 
Imagem da Cidade. 
 
Relativamente aos prejuízos associados a este projecto, do ponto de vista da população 
em estudo, assenta principalmente ao nível Ambiental, Financeiro (Custo do Projecto) e 
Tráfego (acréscimo de tráfego automóvel na zona). Por outro lado, verifica-se o receio da 
construção de novas áreas comerciais no edifício de apoio aos passageiros, que possam 
representar uma importante concorrência, e consequente prejuízo para o comércio 
tradicional. 
 
 

 

 
FIG. V. 9 – Impactes previsíveis decorrentes da construção do Terminal de Cruzeiros. 

Principais Benefícios e Prejuízos. 
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Quanto a avaliação de impactes para as diferentes actividades económicas existentes 
(FIG. V. 10), de um modo geral, a população inquirida não antevê grandes prejuízos para a 
construção do Terminal de Cruzeiros. 
 
O aspecto ambiental aparece como o mais prejudicado, todavia, muitos reconhecem que 
a área do Porto de Leixões já se encontra bastante degradada, pelo que prejuízo não 
será muito elevado. Do ponto de vista dos benefícios, as actividades apontadas como 
mais favorecidas são, por ordem crescente, o Comércio, a Hotelaria, Restauração e cafés 
e o Turismo. 
 
A posição dos inquiridos, relativa a construção do Terminal de Cruzeiros, é “Favorável” 
(51,1%; ver FIG. V. 11). Verifica-se ainda que 31,9% dos inquiridos é “Muito Favorável”. De 
referir que apenas 2,1% dos entrevistados reconhece estar “Desfavorável” a conclusão 
deste projecto. 
 
Em termos de possível participação pública, o interesse em participar é 
bastante elevado, visto que a grande percentagem dos inquiridos responderam 
“provavelmente vou”. Porém, surge uma percentagem significativa que não tem interesse 
em participar. 

 
 

 

 
FIG. V. 10 – Avaliação de Impactes do Terminal de Cruzeiros. 
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FIG. V. 11 – Posição relativa a construção do Terminal de Cruzeiros e 

participação na “Discussão Pública”. 
 
 
 

13.4.5 -  Impacte da construção do Terminal de Cruzeiros nas entidades / sectores de actividade  

Os representantes inquiridos consideram, na sua maioria, que a realização do projecto 
em estudo, é importante para as Entidades / Sector de Actividade em que se inserem 
(FIG. V. 12). 
 
No caso dos Bombeiros Voluntários de Leixões, o seu representante considera de “Muito 
Importante” a sua construção. Estando a rampa de acesso ao mar, dos Bombeiros 
Voluntários localizada no Molhe Sul do Porto de Leixões, existe a expectativa do seu 
melhoramento, representando um claro benefício para esta entidade. Por outro lado, 
antevê-se um aumento de trabalho para os Bombeiros Voluntários de Leixões. 
 
Relativamente ao comércio, restauração e serviços em geral, esperam uma afluência de 
turistas e outras pessoas às zonas de Matosinhos e Leça da Palmeira, potenciando o 
aparecimento de uma nova clientela, e consequente oportunidade de um aumento de 
negócios. 
 
No caso do IPIMAR de Matosinhos, considera que poderá haver um aumento de 
trabalhos de monitorização e investigação ambiental, na área de implementação do 
Terminal, e na sua envolvente, beneficiando assim o Instituto. 
 
Quanto aos impactes, 62,5% das entidades considera que a construção do Terminal de 
Cruzeiros “trará mais benefícios que prejuízos”, e os restantes 37,5% consideram que 
“trará só benefícios”. 
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Em relação aos investimentos e projectos a realizar para o benefício das entidades 
inquiridas destacam-se os seguintes: 
 

� Criação de eventos culturais e sociais para aumentar a afluência de pessoas na 
região; 

� Requalificar a zona das antigas fábricas de enlatados, para melhoria paisagística, e 
desenvolvimento local de Matosinhos. 

� Construção de uma secção de apoio para os bombeiros no Porto de Leixões. 

� Divulgação e publicitação do comércio e serviços existentes na zona. 

 

 

 
FIG. V. 12 – Importância e Impactes/Efeitos associados à construção do Terminal de Cruzeiros. 

 
 
 
 

13.4.6 -  Conclusões 

Numa análise resumida, as principais conclusões a que se chegou com a realização 
desta avaliação psico-social sobre a implantação do Terminal de Cruzeiros, no Porto de 
Leixões, são as seguintes: 

 
� Apenas metade dos inquiridos (população e representantes das entidades) tinham 

conhecimento da possível construção do Terminal de Cruzeiros no Porto de Leixões; 

� A maioria dos inquiridos tinham conhecimento do assunto “há mais de 1 ano”; 
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� A forma como obtiveram este conhecimento foi na maioria por “conversa entre amigos 

e familiares”, mas também através da comunicação social e comunicados de 
Entidades locais; 

� Os inquiridos consideram-se “pouco informados” sobre este assunto; 

� Tanto a população como as entidades locais (pelo seu representante) atribuem 
“importância” à possível construção deste terminal, e os principais motivos apontados 
para considerarem importante são os de que haverá desenvolvimento turístico e 
económico das Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira; 

� Em relação ao impacte, a grande percentagem das respostas é a de que esta 
construção “Trará mais benefícios que prejuízos”. As razões apontadas para os 
benefícios são as mesmas da importância (haverá “Economia” e “Turismo”). Os 
motivos para considerarem como havendo “mais prejuízos” são os de: “mais poluição” 
e “prejudica a natureza/zona costeira”; 

� Em termos gerais, analisando vantagens versus desvantagens e benefícios versus 
prejuízos, os inquiridos são de uma forma global “favoráveis à construção” do 
Terminal de Cruzeiros. 

 
 
 

13.5  Alternativa Zero 

 

A não concretização do projecto elimina um potencial de desenvolvimento humano e 
socioeconómico na zona em estudo, uma vez que na fase de construção se prevê a 
utilização, apesar de reduzida, de mão-de-obra local, com reflexos no emprego e 
actividades económicas. 
 
Para as actividades económicas, nomeadamente ligadas à hotelaria, restauração e 
turismo, que beneficiarão da presença de um elevado número de turistas associados aos 
Cruzeiros, a não concretização do projecto resultará na perda de uma oportunidade de 
negócio, prevendo-se que a Alternativa Zero seja também a menos favorável deste ponto 
de vista. 
 
Por outro lado, também não se verificará a realização de um investimento significativo 
com repercussões a nível mais amplo que o local. 
 
Desta forma e do ponto de vista socioeconómico, e ponderando os vários factores,  
prevê-se que a Alternativa Zero tenha uma incidência negativa, permanente, directa, 
irreversível e de magnitude moderada. 
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13.6  Conclusões 

Na fase de construção os impactes são considerados, de uma forma geral, positivos, 
embora temporários e de magnitude reduzida, e prendem-se com a criação de postos de 
trabalho e o dinamismo de algumas actividades económicas. 
 
Os impactes negativos são de magnitude reduzida e temporários, e são originados pela 
perturbação pontual do quotidiano das populações e condições de conforto, devido às 
actividades necessárias à construção do projecto. 
 
Ao nível económico, e dado o elevado investimento inerente a um projecto desta 
natureza, prevê-se um impacte positivo e de magnitude moderada na economia nacional, 
temporário e irreversível. 
 
Na fase de exploração do projecto estão previstos impactes positivos, de magnitude 
moderada, e permanentes, em todos os componentes socioeconómicos avaliados neste 
estudo, tanto a nível local/regional como nacional (economia, turismo, emprego e 
qualidade de vida). 
 
Para além das questões socioeconómicas e ao nível do turismo, a atractividade e 
potencial do Porto de Leixões para a recepção de navios de cruzeiro, apresenta-se 
também como um aspecto extremamente positivo em termos de prestígio para a região 
Norte e para o País. 
 
 
 

13.7  Medidas de Minimização 
 

� Nas operações de dragagem, transporte e deposição de materiais dragados 
recorrer-se-á a mão-de-obra local, sempre que possível. Esta medida poderá 
contribuir para a taxa de redução de desemprego local. 

� A realização das dragagens será efectuada na época baixa para o turismo, pelo que 
se prevê que sejam efectuadas no período Outono-Inverno. 

� Nas operações que envolvem a utilização de explosivos para quebramento de rocha 
deverão ser cumpridos os seguintes aspectos: 

- Este tipo de operações deverão ser efectuadas apenas com luz do dia, 
respeitando-se um intervalo para a hora do almoço. 

- Serão utilizados métodos de fogo apropriados à redução da intensidade das 
vibrações com sistemas de detonação retardada. 

- Será adoptado um sistema de aviso às populações, com indicação antecipada dos 
horários e zonas previstas para as explosões. Imediatamente antes de qualquer 
detonação soará um alarme sonoro de aviso. 

- Serão 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. 
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� Caso venha eventualmente a recorrer-se ao transporte de materiais por via terrestre 

serão considerados os seguintes cuidados: 

- Identificar claramente qual o percurso a utilizar na fase de obra, o qual deverá ser 
realizado utilizando a VILPL e a VCP, e incluir a obrigatoriedade da sua utilização 
no caderno de encargos, condicionando-se ao máximo o acesso de pesados ao 
interior de zonas urbanas; 

- Programação do tráfego diário, a fim de evitar a concentração excessiva de 
veículos e circulação nas horas de maior movimento e durante o período nocturno. 

- Durante o período nocturno não se deverá registar tráfego inerente à obra em 
áreas residenciais. 

- Cobertura adequada das cargas de modo a evitar qualquer espalhamento na via e 
situações que aumentem o risco de acidente. Adicionalmente, estes veículos não 
devem circular excessivamente carregados. 

- Garantir as melhores condições dos veículos utilizados, nomeadamente no que se 
refere ao sistema de travagem. 

 
� Serão colocados placares informativos junto à área da obra, referindo a finalidade da 

obra em curso, duração prevista e ainda previsão dos períodos em que se poderão 
registar actividades particularmente ruidosa, entre outras informações relevantes. 

� Simultaneamente será enviada às Juntas de Freguesia de Matosinhos e de Leça da 
Palmeira, informação com a identificação de todos os aspectos importantes para 
reduzir as incomodidades das populações locais. Este documento incluirá os 
contactos da Fiscalização e da Equipa de Acompanhamento Ambiental para eventuais 
queixas ou esclarecimentos. 

� Serão garantidas 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 
áreas de estaleiro, serão ser vedados e sinalizados. 

� Serão asseguradas igualmente todas as condições de segurança à navegação 
durante o decorrer dos trabalhos. 

� Será elaborado pelo empreiteiro um plano com o esquema de rebentamento 
(incluindo 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 e que poderão vir a ser afectadas. 

� Serão assegurados locais alternativos para o estacionamento das embarcações que 
actualmente utilizam o cais do Molhe Sul e o porto de pesca, neste último caso 
essencialmente durante os períodos de realização de dragagens. 

� Os diversos utilizadores das actuais instalações portuárias, incluindo os pescadores, 
serão informados de todo o processo, de forma a colaborarem com medidas de 
segurança e de acções alternativas. 
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14 . PATRIMÓNIO TERRESTRE 

14.1  Metodologia 

Considerando as características do projecto e o carácter localizado da sua área de 
implantação, o estudo realizado comportou as seguintes etapas: 
 

� Caracterização dos locais com valor patrimonial identificados na área de estudo 
(Capítulo IV do EIA). 

� Apresentação dos impactes patrimoniais negativos. 

� Avaliação patrimonial de cada sítio. 

� Sugestão de medidas de minimização patrimonial genéricas e específicas para os 
impactes patrimoniais negativos conhecidos. 

 
As prospecções arqueológicas sistemáticas realizadas não revelaram a existência de 
quaisquer sítios com valor etnográfico, arquitectónico ou arqueológico, nas áreas 
previstas para a construção do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões (área de 
projecto). Desta forma, não há impactes patrimoniais negativos, nem qualquer 
condicionante de índole patrimonial à execução deste projecto, em meio terrestre. 
 
Na área de estudo, como foi descrito no Capítulo IV do EIA, foram identificados 4 sítios de 
interesse patrimonial na envolvente (no exterior da área do Porto de Leixões), contudo 
bastante afastados e sem probabilidade de serem afectados pelo projecto. 
 
 
 

14.2  Avaliação de Impactes 
 
14.2.1 -  Fase de construção 

As prospecções arqueológicas sistemáticas realizadas, em meio terrestre, no âmbito das 
Obras Marítimas do Terminal de Cruzeiros de Leixões, não revelaram a existência de 
sítios com valor patrimonial. Por este motivo, não se prevêem impactes patrimoniais 
negativos no decurso da execução deste projecto (impactes nulos), não existindo 
condicionalismos patrimoniais à sua realização, em meio terrestre. 
 
 

14.2.2 -  Fase de exploração 

Durante a fase de exploração não se prevêem impactes patrimoniais negativos, sendo 
por isso considerados nulos. 
 
 
 

14.3  Alternativa Zero 

A Alternativa Zero, correspondente à não concretização do projecto, implica a 
manutenção do local com as características actuais. 
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14.4  Conclusões 

Os trabalhos arqueológicos executados, em meio terrestre, no âmbito do Descritor 
Património do Estudo de Impacte Ambiental das Obras Marítimas do Terminal de 
Cruzeiros de Leixões demonstraram a inexistência de incidências patrimoniais na área 
abrangida por este projecto. 
 
Assim, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, prevê-se que o projecto 
tenha impactes nulos em termos patrimoniais, em meio terrestre. 
 
Perante os resultados obtidos nas prospecções arqueológicas, não existem condicionantes 
patrimoniais à execução do projecto em meio terrestre, nem medidas de mitigação 
patrimonial a aplicar. 
 
 
 
 

14.5  Medidas de Minimização 

Não estão previstas. 
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15 . PATRIMÓNIO SUBAQUÁTICO 

15.1  Metodologia 

Em face dos trabalhos de prospecção subaquática realizados no capítulo de situação de 
referência (Capítulo IV), tendo em vista identificar materiais ou jazidas arqueológicas na 
área abrangida pelo projecto, neste ponto são identificados os impactes resultantes da 
sua implementação e preconizadas as medidas mitigadoras necessárias. 
 
 
 

15.2  Avaliação de Impactes 
 
15.2.1 -  Fase de construção 

Nos 6 corredores considerados na prospecção realizada, o fundo marinho é 
caracterizado por depósitos de lodo e inertes de grão fino. Apenas se identificou a 
presença de 3 embarcações no C6, contudo de cariz contemporâneo e já bastante 
degradadas. 
 
Conclui-se que não haverá impactes negativos directos durante as dragagens do fundo 
marinho na zona afecta ao projecto, sendo os impactes considerados nulos. 
 
 

15.2.2 -  Fase de exploração 

Durante a fase de exploração não se prevêem impactes negativos, sendo por isso 
considerados nulos. 
 
 
 

15.3  Alternativa Zero 

A não concretização do projecto implica a manutenção do local com as 
características actuais. 
 
 
 

15.4  Conclusões 

Com o desenvolvimento dos trabalhos de prospecção subaquática, concluiu-se que 
não foram identificados quaisquer elementos estruturais que evidenciem a presença de 
eventuais vestígios arqueológicos. 
 
Perante estes resultados, verifica-se assim que os trabalhos de dragagem previstos para 
o projecto em causa não terão impactes directos negativos sobre o património 
subaquático. Preconiza-se, contudo, a realização do estudo da geofísica do fundo 
marinho na área que será intervencionada, para assim determinar possíveis anomalias 
decorrentes dos mesmos que não foram possíveis de detectar aquando das 
prospecções. 
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Para além disso, deverá ser feiro o acompanhamento arqueológico, por técnicos da área, 
de todas as fases de dragagem e escavação, de sedimentos que decorram durante a 
fase de execução do projecto. 
 
 
 

15.5  Medidas de Minimização 

Como medidas minimizadoras de impactes previstos sobre possíveis vestígios 
arqueológicos, essencialmente pela dragagem, como referido, preconizam-se: 
 

� Medidas preventivas de impactes indirectos / directos e de salvaguarda do património 
arqueológico em meio subaquático; 

� Estudo da geofísica do fundo marinho da zona afecta ao projecto e posterior 
verificação das anomalias registadas; 

� Na fase de execução da obra deverá ser efectuado o acompanhamento arqueológico 
dos trabalhos de dragagens ou mesmo qualquer fase que envolva revolvimento dos 
sedimentos/solos ou fundo marinho, acompanhamento este, realizado por arqueólogo. 

 

Deverá ser efectuado o acompanhamento arqueológico de todas as dragagens ou remoção 
de terras durante a fase de obra, à excepção das áreas constituídas por afloramentos 
rochosos, por parte de técnicos de arqueologia familiarizados com as problemáticas do 
património náutico e subaquático. 

Caso durante o acompanhamento sejam detectados vestígios arqueológicos, os trabalhos 
deverão de imediato diferir para outro local, competindo ao Centro Nacional de Arqueologia 
Náutica e Subaquática (CNANS) definir o perímetro de segurança do achado arqueológico 
bem como as medidas necessárias à sua caracterização e salvaguarda. Os trabalhos de 
dragagem poderão prosseguir fora do limite de segurança assim que este for definido. 
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16 . ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

16.1  Metodologia 

Neste descritor foi feita uma identificação das áreas legalmente condicionadas 
abrangidas pelo presente projecto. 
 
Neste âmbito foram analisadas as cartas de Ordenamento e Condicionantes do PDM de 
Matosinhos, o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Leça, o Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira e as Servidões e Restrições Públicas. 
 
Os potenciais impactes resultantes da construção e exploração do Terminal de Cruzeiros 
decorrem da tipologia de áreas que serão afectadas directamente pelo projecto. 
 
Para a avaliação dos impactes decorrentes da construção do projecto foram tidas em 
conta as características do projecto e as principais acções previstas, nomeadamente a 
instalação de elementos definitivos (Porto de Recreio, Terminal de Cruzeiros, terrapleno 
para o Edifício da Gare Marítima e plataforma de apoio ao porto de recreio) e a instalação 
do estaleiro. 
 
Para a fase de exploração foram avaliados os impactes decorrentes das áreas ocupadas 
pelas infra-estruturas associadas ao projecto. 
 
Após a identificação e avaliação dos impactes foi avaliada a Alternativa Zero. Em função 
dos impactes identificados foram apresentadas medidas minimizadoras. 
 
 
 

16.2  Avaliação de Impactes 
 
16.2.1 -  Plano Director Municipal (PDM) de Matosinhos 

 

a) Fase de construção 
 
Analisando as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM de Matosinhos 
(FIG.IV.53 e FIG.IV.54 do Capítulo IV, respectivamente), verifica-se que a área onde será 
implantado o projecto está integrada na sua totalidade em “Área Portuária”, cuja 
jurisdição é da APDL.  
 
Assim, não se prevê a ocupação de qualquer área classificada pelo PDM de Matosinhos, 
pelo que não se prevê a existência de qualquer impacte entre o disposto naquele diploma 
e a localização prevista para o projecto em estudo.  
 
 

b) Fase de exploração 
 
Na fase de exploração, e de acordo com o já referido para a fase de construção, prevê-se 
que o Terminal de Cruzeiros não apresente impactes negativos sobre o Ordenamento do 
Território e as Condicionantes Legais. 
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16.2.2 -  Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Leça 

 

a) Fase de construção 
 
As obras a realizar no âmbito do projecto em análise localizar-se-ão já na zona de 
estuário do rio Leça, a qual corresponde a uma zona bastante artificializada decorrente 
da existência das infra-estruturas do Porto de Leixões. 
 
Assim, o tipo de intervenção a realizar não conduzirá a impactes adicionais significativos 
naquela área, e face à sua localização não colidirá com os objectivos principais definidos 
pelo PBH do rio Leça. Assim, consideram-se, nesta fase, que os impactes, apesar de 
negativos, serão de reduzida magnitude, temporários e reversíveis. 
 
 

b) Fase de exploração 
 
Na fase de exploração as actividades a desenvolver correspondem a funcionalidades já 
desenvolvidas pelo Porto de Leixões, pelo que não se prevêem impactes 
adicionais no estuário do rio Leça e, como tal, qualquer conflitualidade com o previsto no 
PBH do rio Leça 
 
 
 

16.2.3 -  Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Caminha-Espinho 

Tal como já referido na caracterização da situação de referência, e apesar da área do 
Porto de Leixões estar incluída no troço de costa em que incide o POOC de 
Caminha-Espinho, por se encontrar sob jurisdição da APDL, não se encontra abrangido 
pelo mesmo.  
 
Neste contexto, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração, os 
impactes serão inexistentes sobre a aplicação do referido plano. 
 
 
 

16.2.4 -  Servidões e Restrições 

 

a) Fase de construção 
 
A Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, fixou que a margem das águas do mar, bem como 
a das águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas ou 
portuárias, tem a largura de 50 m, entendendo por margem a faixa de terreno contígua ou 
sobranceira à linha que limita o leito das águas. 
 
Verifica-se, assim, que a área a intervencionar, localizando-se na área terrestre 
correspondente à margem de 50 m, se encontra sujeita à jurisdição da APDL, pelo que as 
obras directamente associadas ao projecto em estudo não conduzirão a situações de 
incompatibilidade com o definido no PDM de Matosinhos.   



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 
Julho.2008 Volume 2_Relatório Síntese  

Cap.V_pág.73 

 
Assim, os impactes estão relacionados sobretudo com a afectação física do Domínio 
Público Marítimo, que incide sobre a totalidade da área portuária em questão, em 
particular sobre a área onde serão realizadas as dragagens, nas zonas de implantação 
do cais de acostagem de cruzeiros e porto de recreio, e nos locais onde serão 
executados o aterro para implantação do futuro Edifício de Passageiros e a plataforma de 
apoio ao Porto de Recreio. 
 
Apesar de não se prever qualquer impacte na zona definida pela APDL para imersão dos 
materiais dragados no mar, deverão ser salvaguardadas as restrições inerentes à 
legislação aplicável (Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro), uma vez que aquele 
local se encontra fora da área de jurisdição da APDL. 
 
Observando-se estas condições considera-se que os impactes serão negativos, embora 
muito pouco significativos. 
 
 
 

b) Fase de exploração 
 
Durante a fase de exploração, os impactes restringir-se-ão à zona de deposição dos 
materiais resultantes das dragagens de manutenção. No entanto, tal como referido na 
fase de construção, salvaguardando-se as restrições legais, não se prevêem impactes 
significativos. 
 
 
 
 

16.3  Alternativa Zero 

Sob este aspecto, a não concretização do projecto implica no essencial a manutenção do 
local com as condições actuais, descritas na situação de referência. 
 
 
 
 

16.4  Conclusões 

Em termos globais, considera-se que o projecto do Terminal de Cruzeiros terá impactes 
nulos nas Condicionantes Legais e Ordenamento durante as fases de construção e 
exploração. 
 
Em termos de servidões e restrições, atendendo a que os materiais dragados serão 
depositados em local de Domínio Público Marítimo fora da jurisdição da APDL, 
consideram-se os impactes embora negativos, de reduzida magnitude, desde que 
salvaguardadas as restrições impostas legalmente. 
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16.5  Medidas de Minimização 
 

Face à avaliação realizada, em que não são esperados impactes significativos ao nível 
deste descritor, reforça-se apenas a necessidade de salvaguardar as questões legais 
relacionadas com a imersão de dragados no mar. 
 
Para além disso, na fase de construção, deverão ser evitadas ao máximo 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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Capítulo VI – Avaliação Global de Impactes. 
Monitorização e Gestão Ambiental 

 
 
 
 
 

1. ENQUADRAMENTO GERAL E OBJECTIVOS 

No Capítulo V foi feita, para cada área temática, a avaliação dos impactes associados à 
construção das Obras Maríitimas do Terminal de Cruzeiros de Leixões. Naturalmente, 
nessa avaliação, cada especialista não teve em conta o valor relativo da sua área 
temática em relação às restantes. 
 
Assim, faz-se uma síntese das avaliações realizadas por área temática e por fase de 
construção e exploração através de uma matriz global de avaliação de impactes. Na 
matriz global de avaliação de impactes foi ainda integrada a Alternativa Zero, ou seja, a 
alternativa correspondente à não realização do projecto. 
 
É ainda apresentado o Sistema de Gestão Ambiental da Obra e o Plano Geral de 
Monitorização, considerando os descritores Ambiente Sonoro, Qualidade da Água e 
Qualidade dos Sedimentos Marinhos. 
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2. SÍNTESE DE AVALIAÇÃO POR ÁREA TEMÁTICA 

2.1 Matriz Global da Avaliação de Impactes 

2.1.1 Metodologia 

A avaliação global foi feita sob a forma de uma matriz síntese, onde se pretende traduzir 
os seus impactes por área temática e para as fases de construção e exploração. 
 
Esta matriz tem por objectivo apresentar uma visão global da relação de magnitude dos 
impactes em termos absolutos e da qualificação positiva ou negativa, não permitindo uma 
visão adequada da magnitude relativa dos impactes que permita uma diferenciação das 
alternativas. 
 
Assim, neste ponto, a matriz global de impactes corresponde a uma tabela de dupla 
entrada, que relaciona as actividades previstas no projecto com os diversos indicadores 
de impacte. 
 
No eixo horizontal da matriz apresentam-se as fases de projecto e as soluções em 
análise e no eixo vertical os impactes gerados sobre os diversos factores do ambiente 
eventualmente afectados, divididos em factores físicos, factores de qualidade do 
ambiente, factores biológicos e ecológicos e factores humanos e socioeconómicos. 
 
As relações entre os dois eixos são expressas através de indicadores qualitativos e 
quantitativos referentes aos descritores que são: 
 
 

���� Natureza do Impacte 
 

+   Positivo 

–   Negativo 
 

 

���� Magnitude 
 

1   Reduzido 

2   Moderado 

3   Elevado 

X   Inexistente 
 

 

Os impactes considerados correspondem aos que se ponderam após a aplicação das 
medidas de mitigação recomendadas para cada área temática. 
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2.1.2 Análise da Matriz Global 

 
No Quadro VI. 1 apresenta-se a matriz global de avaliação de impactes considerando a 
implemntação do projecto e a Alternativa Zero. 
 
Da análise da referida matriz constata-se que é na fase de construção que se observam 
os principais impactes negativos associados ao projecto, os quais, no entanto, 
apresentam uma magnitude reduzida. 
 
Os impactes positivos que ocorrem nesta fase, apresentam uma magnitude reduzida, ao 
nível da demografia e do emprego, sendo moderados em termos das actividades 
económicas / turismo. Face às actividades desenvolvidas e à situação de referência 
foram considerados como nulos em termos de solo e usos do solo, factores biológicos e 
ecológicos terrestres, património terrestre e subaquático. 
 
Na fase de exploração do projecto verificam-se impactes de natureza positiva de 
magnitude moderada, em termos dos aspectos socioeconómicos e turismo, e de 
magnitude reduzida ao nível da demografia e emprego e da paisagem. 
 
Decorrente essencialmente da necessidade da realização das dragagens de 
manutenção, os impactes serão negativos, mas de magnitude reduzida, nos descritores 
geologia, recursos hidrícos, qualidade dos sedimentos marinhos, qualidade do ar, 
factores biológicos e ecológicos marinhos e ordenamento e condicionantes. 
 
Para os restantes descritores consideraram-se nulos, sendo que, pontualmente, em 
termos de qualidade da água e do ambiente sonoro possam adquirir um caractér 
negativo, mas de muito reduzida magnitude. 
 
A Alternativa Zero, ou seja, a não concretização do projecto, implica impactes 
inexistentes para a maior parte dos descritores, sendo excepção a paisagem e os 
aspectos socioeconómicos, em que os impactes serão negativos, sendo de magnitude 
reduzida, no primeiro caso, e moderada, no segundo. 
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3. ACOMPANHAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA 

Para a fase de construção, e tendo em conta as avaliações feitas e a complexidade do 
projecto, será efectuado o Acompanhamento e Gestão Ambiental da obra. 
 
O seu objectivo é assegurar o cumprimento das recomendações e garantir o controlo 
eficaz de todas as acções desenvolvidas, quer tenham sido previstas, quer correspondam 
a evoluções do projecto. 
 
Este acompanhamento permitirá assegurar as melhores condições ambientais da obra, 
facultando às entidades responsáveis do Ambiente a verificação do cumprimento das 
medidas preconizadas. 
 
Para o Acompanhamento e Gestão Ambiental da obra durante a fase de construção, o 
empreiteiro deverá implantar um Sistema de Gestão Ambiental dispondo nos seus 
quadros de um Técnico de Ambiente. 
 
O Sistema de Gestão Ambiental deverá ser estabelecido conforme as cláusulas 
ambientais que integram o Caderno de Encargos, designadamente as medidas que se 
apresentam no Anexo 8 e outras que integrem as boas práticas ambientais já adoptadas 
pela APDL. 
 
A APDL deverá igualmente assegurar a disponibilidade de um responsável pela gestão 
da obra que fiscalizará o cumprimento estrito do Caderno de Encargos e sua aplicação, 
assim como a execução do Plano Geral de Monitorização. 
 
Os princípios gerais que devem orientar o programa de Acompanhamento e Gestão 
Ambiental da obra propõe-se que sejam: 
 
 
 
a) Verificação da Conformidade Ambiental do Estaleiro 
 
Neste âmbito deverá ser feita uma verificação do planeamento e estruturas provisórias a 
instalar para a execução da obra, avaliando as áreas a ocupar, o controle das águas 
residuais, resíduos e ruído, as acessibilidades e impactes paisagísticos, assim como as 
medidas de controlo das acções da obra. 
 
Nos estaleiros serão identificados os factores de risco ambiental, adoptando-se as 
melhores soluções e desenvolvendo-se os procedimentos para o seu controle. 
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b) Controle e Monitorização Geral da Obra 
 
Durante a execução da obra deverá ser feito um acompanhamento ambiental, verificando 
o cumprimento das medidas e das boas normas de gestão ambiental. Essa verificação 
terá em atenção o controlo dos factores ambientais relevantes e as relações com a 
envolvente, nomeadamente qualidade do ar, qualidade da água e o controlo de ruído, 
limpeza e funcionamento do estaleiro, impactes socioeconómicos, etc.  
 
Conforme já referido, o Acompanhamento Ambiental deverá ser executado tendo em 
consideração as cláusulas ambientais a cumprir durante a fase de construção 
sintetizadas no Anexo 8 e em concordância com os procedimentos ambientais já definidos 
pela APDL para a área portuária. 
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4. PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

Nas fases de pré-construção, construção e exploração deverá ser implementado um 
Programa de Monitorização relativo aos factores ambientais relevantes. 
 
Alguns dos processos de monitorização terão um carácter de acompanhamento e 
detecção de disfunções, enquanto outros deverão ainda acompanhar a evolução das 
medidas de minimização, permitindo assim, fazer as rectificações em função dos 
resultados.  
 
Assim, a monitorização surge como um instrumento com, pelo menos, dois objectivos: 
 

� Avaliar a resposta do sistema ambiental aos efeitos do projecto; 

� Avaliar a eficácia das medidas de gestão ambiental adoptadas. 

 
Tendo em conta a avaliação feita, foram identificados como de interesse a implementar o 
programa de monitorização dos seguintes factores, descrevendo-se, nos pontos 
seguintes, as principais orientações para cada um: 
 

� Monitorização do Ambiente Sonoro; 

� Monitorização da Qualidade da Água; 

� Monitorização dos Sedimentos. 

 
 
 

4.1 Monitorização do Ambiente Sonoro 

Os níveis de ruído existentes actualmente nos receptores sensíveis localizados na 
envolvente da zona em estudo, estão caracterizados no levantamento de campo 
realizado e apresentados no Capítulo IV (Quadro IV.25). 
 
O impacte reduzido que a construção do projecto irá provocar, atendendo à sua 
localização no interior da área portuária e bastante afastado dos receptores sensíveis da 
sua envolvente, não sugere campanhas de monitorização exaustivas, devendo haver, no 
entanto, o acompanhamento da fase de construção. 
 
Os maiores impactes acústicos poderiam estar relacionados com a circulação de veículos 
pesados de apoio à obra. No entanto, atendendo a que o seu trajecto se fará pela VILPL 
e VCP, não atravessando a zona urbana de Matosinhos, não se prevêem, também sobre 
este aspecto, impactes significativos. 
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Na fase de exploração não são expectáveis impactes com significância ao nível do 
ambiente sonoro nos receptores sensíveis da envolvente, pelo que não se justifica a 
definição de um plano de monitorização para esta fase. 
 
 

i) Parâmetros a monitorizar 
 
As acções de monitorização consistirão na medição in situ dos níveis sonoros do ruído 
ambiente nos períodos diurno, do entardecer e nocturno, junto às fachadas das 
habitações mais expostas e em condições representativas do funcionamento da obra e 
da actividade local de cada zona, por forma a obter valores médios dos indicadores de 
ruído definidos no Dec.-Lei n.º 9/2007 (Ld, Le, Ln e Lden). 
 
 

ii) Locais de amostragem  
 
As campanhas de monitorização dos níveis sonoros apercebidos deverão ser realizadas 
nos locais com ocupação sensível ao ruído onde se confirme a percepção do ruído da 
obra, com periodicidade considerada adequada em função do desenvolvimento temporal 
e das características das actividades ruidosas em causa. 
 

 
Iii) Técnicas e Métodos de Análise 
 
Os procedimentos a seguir nas campanhas de monitorização do ruído deverão respeitar 
as disposições expressas no n.º 4 do Art.º 11.º do Dec.-Lei n.º 9/2007, bem como os 
procedimentos referidos na normalização aplicável (NP 1730, 1996 – “Acústica: 
Descrição e Medição do Ruído Ambiente”). 

 
 

iv) Periodicidade dos relatórios de monitorização 
 
Na pré-construção e durante a fase de construção, após cada campanha de 
monitorização será produzido um relatório específico que será integrado no relatório 
mensal a produzir no âmbito do acompanhamento ambiental da obra e que incluirá 
igualmente o relatório da Gestão Ambiental do empreiteiro. No final da obra será 
elaborado um relatório síntese de todo o processo de monitorização realizado. 
 

 
v) Medidas de gestão ambiental 
 
As medidas de gestão ambiental típicas a adoptar corresponderão a cuidados de gestão, 
nomeadamente verificação da manutenção dos equipamentos, de forma a garantir o seu 
bom estado de funcionamento. 
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4.2 Monitorização da Qualidade da Água 
 
Tendo em vista as características do projecto e o facto de se estar a intervir numa 
área de estuário, onde é primordial a adequada gestão da qualidade da água, deverá 
ser estabelecido um programa de monitorização quantitativa para as fases de 
pré-construção, construção e exploração. 
 
Na fase de pré-construção será realizada uma caracterização de todos os pontos de 
amostragem. Atendendo às frequentes monitorizações que a APDL tem realizado em 
pontos próximos da área de intervenção e na sua envolvente no âmbito dos projectos de 
“Estabelecimento da Bacia de Rotação e do Canal de Acesso à Doca n.º 4” e do “Novo 
Terminal Multiusos” (FIG IV.13 e Anexo 2), existe um historial da qualidade de água na 
área em estudo, pelo que se considera suficiente a realização de apenas uma campanha 
de caracterização antes do início da fase de construção. 
 
Na fase de construção importa verificar se há alteração da qualidade das águas devido 
às intervenções subaquáticas. 
 
 
 
i) Locais de amostragem  
 

Propõe-se a realização de amostragens nos pontos representados na FIG. VI. 1. O ponto 
Pqa-7, localizado fora da área de intervenção, funcionará como ponto de controlo. 
 
 
 
ii) Parâmetros a Monitorizar 
 

Os parâmetros a monitorizar foram seleccionados tendo em conta as alterações 
previsíveis ao nível da qualidade da água associadas à construção e exploração do 
Projecto, pelo que devem ser considerados os Anexo XIII, XV e XXI do Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de Agosto, referentes, respectivamente, à qualidade das águas do litoral ou 
salobras para fins aquícolas, qualidade das águas balneares e objectivos de qualidade 
mínima para as águas superficiais: 
 
Os parâmetros a considerar são: 
 

− Salinidade − Zinco total 
− Temperatura − Níquel total 
− Turvação − Crómio total 
− Oxigénio dissolvido − PCB 
− pH − PAH 
− Sólidos suspensos totais − HCB 
− CBO5 − Fosfatos 
− CQO  − Nitratos 
− Mercúrio total − Azoto amoniacal 
− Cádmio total − Óleos minerais 
− Chumbo − Substâncias tensioactivas 
− Cobre total − Carbono orgânico total 



 
 

 
 

 
����������	
	�����������������������������	�����������

OBRAS MARÍTIMAS DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES 
Estudo de Impacte Ambiental 

 Julho.2008  

Cap.VI_pág.10 

Volume 2_Relatório Síntese 

 
ii) Frequência de Controlo e Amostragem  
 

A periodicidade da amostragem depende apenas da fase do projecto. Deste modo, 
sugere-se a seguinte periodicidade para controlo “in situ” e recolha das amostras: 
 
 

• Fase de Pré-Construção 

Uma amostragem imediatamente antes do início da obra. 
 
 

• Fase de Construção 

Uma amostra mensal enquanto a intervenção directa no meio aquático estiver em 
curso. 
 

 
 
 
iii) Técnicas e Métodos de Análise 
 
O método analítico para cada parâmetro deverá ser o definido nos termos do Anexo X 
(Qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas) e do Anexo XV 
(Qualidade das águas balneares), do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
 
As recolhas de amostras de águas nos diferentes locais devem ser realizadas no mesmo 
dia e, se possível nas mesmas condições de marés. 
 
Durante as campanhas devem ser descritas as condições meteorológicas, de maré, 
escoamento, fontes de poluição, entre outras consideradas relevantes para um correcto 
enquadramento e interpretação dos resultados. 
 
Deverá ser recolhida uma quantidade de amostra suficiente para o objectivo em vista, 
designadamente cerca de 1 a 2 litros de água. As amostras devem ser acondicionadas 
em vasilhame adequado (PVC ou vidro), devidamente catalogadas com a designação da 
estação e profundidade de recolha. Devem ser conservadas a uma temperatura de 
aproximadamente 4ºC e transportadas o mais rapidamente possível para o laboratório. 
 
As análises devem ser efectuadas por um laboratório acreditado para a realização dos 
ensaios requeridos. 
 
 
 
iv) Critérios de Avaliação dos Dados 
 
Os resultados obtidos durante qualquer umas das fases de avaliação deverão ser 
analisados tendo em consideração os objectivos ambientais de qualidade mínima para as 
águas superficiais (Anexo XXI) e os valores máximos recomendados (VMR) e os valores 
máximos admissíveis (VMA) para as águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas 
(Anexo X) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
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Para os pontos de amostragem na zona balnear deverão ser considerados os objectivos 
ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (Anexo XXI), os valores 
máximos recomendados (VMR) e os valores máximos admissíveis (VMA) para as águas 
doces para fins aquícolas – águas piscícolas (Anexo X) e para as águas balneares 
(Anexo XV) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
 
 
 
v) Medidas de Gestão Ambiental 
 
No caso de, face à situação inicial, haver um incumprimento dos objectivos de qualidade 
mínima ou dos VMA e VMR referidos no ponto iv), que possa ser imputado aos trabalhos 
relativos ao projecto do Terminal de Cruzeiros, deverão ser adoptadas, em fase de 
construção, as medidas possíveis e típicas, que corresponderão a cuidados acrescidos 
de gestão ambiental e à montagem de estruturas provisórias de contenção ou tratamento 
ou à sua reformulação. 
 
 
 
vii) Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 
 
Na pré-construção e durante a fase de construção, após cada campanha de 
monitorização será produzido um relatório específico que será integrado no relatório 
mensal a produzir no âmbito do acompanhamento ambiental da obra e que incluirá 
igualmente o relatório da Gestão Ambiental do empreiteiro. No final da obra será 
elaborado um relatório síntese de todo o processo de monitorização realizado. 
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4.3 Monitorização da Qualidade dos Sedimentos 
 
Deverá ser feito um controlo da qualidade dos sedimentos nas fases de pré-construção, 
construção e exploração, propondo-se o seguinte plano: 
 
 
 
i) Pontos de Amostraqem 
 
O número de pontos de amostragem é definido na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
Novembro, em função do volume de dragados.  
 
O projecto prevê, na fase de construção, a dragagem de cerca de 311 100 m3, que, de 
acordo com a Tabela 1 do Anexo III da referida Portaria, se enquadra no intervalo de 
100 000 a 500 000 m3 e para o qual deverão ser definidos entre 7 a 15 estações de 
amostragem. Nesse sentido foram definidos 10 pontos de amostragem, os quais deverão 
ser também considerados na fase de pré-construção 
 
Na fase de exploração, o número de pontos de amostragem deverão ser definidos em 
função do volume de dragados resultantes das dragagens de manutenção.  
 
As análises devem ser representativas da coluna de sedimentos a dragar, ou seja, desde 
a superfície até à cota de dragagem, excepto no caso do material com granulometria 
superior a 2 mm, que deve ser excluída. 
 
 
 
ii)Parâmetros a Avaliar  
 
Os parâmetros a analisar deverão ser todos os que se encontram especificados na 
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro: 

 
Metais Compostos orgânicos 
− Arsénio − PCB (soma) 
− Cádmio − PAH (soma) 
− Crómio − HCB 
− Cobre  
− Mercúrio  
− Chumbo  
− Níquel   
− Zinco  

 
 
 

Deverá ser recolhida uma quantidade de amostra suficiente para o objectivo em vista, 
designadamente 1 fracção de 0,5 a 1 kg de sedimento para a caracterização sedimentar. 
As amostras devem ser devidamente catalogadas com a designação da estação e 
profundidade de recolha. 
 
As análises devem ser efectuadas por um laboratório acreditado para a realização dos 
ensaios requeridos 
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iii)Periodicidade 

 
A periodicidade será a definida pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro a qual se 
baseia no grau de contaminação dos materiais dragados. 
 
Deverá ser guardada uma amostra de cada carga aquando do transporte dos dragados 
para depósito em alto mar. 
 
 
 
iv) Critérios de Avaliação dos Dados 
 
Para avaliar os níveis de contaminação deve dispor-se, designadamente, dos seguintes 
dados 
 

− Densidade; 
− Percentagem de sólidos; 
− Granulometria (percentagem de areia, silte, argila); 
− Carbono orgânico total (< 2 mm); 
− Nos casos em que a análise química é necessária, torna-se obrigatório analisar 

as substâncias que possam estar presentes devido às fontes de poluição 
pontuais e difusas presentes. 

 
Deverão ainda ser descritas as condições meteorológicas, de maré, escoamento, entre 
outras consideradas relevantes para um correcto enquadramento e interpretação dos 
resultados. 

 
Os resultados das análises efectuadas deverão ser avaliados em função dos critérios de 
qualidade de sedimentos estabelecidos de acordo com a tabela 2 do Anexo III da Portaria 
1450/2007, de 12 de Novembro. 

 
 
 

vii) Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 
 
Durante a fase de construção, após cada campanha de monitorização será produzido um 
relatório específico que será integrado no relatório mensal a produzir no âmbito do 
acompanhamento ambiental da obra e que incluirá igualmente o relatório da Gestão 
Ambiental do empreiteiro. No final da obra será elaborado um relatório síntese de todo o 
processo de monitorização realizado. 
 
Durante a fase de exploração, deverá ser produzido um relatório sucinto por cada 
campanha efectuada, onde constarão os pontos de recolha efectuados, metodologia e 
condições de amostragem e discussão dos resultados obtidos. 
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Capítulo VII – Lacunas de Conhecimento e Conclusões 
 

 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo final avaliam-se as lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na 
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental e apresenta-se uma síntese das principais 
conclusões do estudo realizado. 
 
 
 
 
2. LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Os estudos desenvolvidos, que englobaram a realização de trabalhos de campo, 
permitiram caracterizar, de forma sustentada, a situação actual do ambiente na zona do 
projecto e avaliar os principais impactes associados, não existindo incertezas 
significativas em relação aos factores ambientais. As incertezas existentes prendem-se 
com a selecção do equipamento de dragagem por parte do empreiteiro, o qual 
influenciará a magnitude dos impactes resultantes essencialmente ao nível da qualidade 
da água, qualidade do ar e ambiente sonoro.  
 
 
 
 
3. PRINCIPAIS CONCLUSÕES  

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada, todos os factores 
de interesse ambiental, tendo sido avaliados os principais impactes associados às fases 
de construção e exploração do Projecto das Obras Marítimas do Terminal de Cruzeiros 
de Leixões. 
 
Constatou-se que o projecto em estudo apresenta-se como um factor estratégico 
claramente positivo, que irá permitir uma dinamização do sector turístico da região Norte 
com benefícios claros ao nível socioeconómico local e nacional, garantindo o seu 
funcionamento em consonância com os padrões exigidos em termos internacionais. 
 
Efectivamente, o novo terminal de cruzeiros de Leixões, poderá vir a ser considerado um 
projecto de interesse nacional (PIN) e beneficiar de consideráveis apoios comunitários. 
 
Os principais impactes identificados serão temporários na fase de construção, sendo 
muito reduzidos os impactes gerados na fase de exploração, constituindo uma excepção 
os impactes socioeconómicos que serão positivos e elevados. 
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