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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto Prolongamento do Quebra-Mar Exterior do Porto de Leixões 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de Execução 

Tipologia do projeto Anexo I, n.º 8, alínea b) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 4, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

Localização 
(freguesia e concelho) 

União de Freguesias de Matosinhos e Leça de Palmeira; concelho de 
Matosinhos 

Identificação das áreas 
sensíveis 

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a) 
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

Proponente Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. 

Entidade licenciadora Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do 
projeto  

O projeto em avaliação prevê o prolongamento do Quebra-Mar exterior (norte) 
existente no Porto de leixões, numa extensão de cerca de 300 metros, 
desenvolvendo-se em planta segundo um alinhamento rodado 20º para oeste 
face ao do quebra-mar exterior existente.  

O projeto tem como objetivo principal melhorar as condições de segurança e 
navegabilidade da barra do Porto de Leixões. A melhoria servirá o tráfego 
marítimo atual, permitindo uma acessibilidade mais segura e facilitada, numa 
mais ampla gama de condições meteo-marítimas, o que melhorará a 
operacionalidade do porto no seu todo. Adicionalmente, criará condições para 
acesso e receção de navios de carga de maior dimensão, nomeadamente com 
300 m de comprimento, 40 m de boca e 13,5 m de calado, ou seja, rondando 
os 5 000 TEU de capacidade, o que melhorará a operacionalidade do porto no 
seu todo. 

A solução estrutural projetada consiste num quebra-mar de taludes 
convencional, com núcleo composto por material rochoso a recuperar da 
dragagem dos fundos da bacia oceânica, o qual será protegido por filtros de 
enrocamentos selecionados. Ambos os taludes são protegidos por mantos de 
proteção compostos por blocos artificiais de betão, do tipo Antifer. O 
coroamento do molhe é constituído por uma superestrutura contínua em 
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betão simples. 

Entre as principais ações associadas ao projeto de construção do 
prolongamento do quebra-mar exterior, destacam-se as seguintes: 

 Montagem de estaleiro e mobilização de equipamentos; 

 Demolição da cabeça do atual quebra-mar: 

─ Remoção dos atuais blocos de proteção e enrocamentos; demolição 
integral do farol existente; Remoção de outros elementos. 

 Colocação dos enrocamentos do núcleo: 

─ Abastecimento de enrocamento por via terrestre desde pedreira 
licenciada (a designar pelo do empreiteiro) até zona de stockagem no 
interior do porto, onde será embarcada em batelões para transporte até 
à zona de colocação. Alternativamente, e caso as empreitadas possam 
coincidir, o núcleo do prolongamento do quebra-mar poderá ser 
inteiramente construído com material rochoso reaproveitado da 
dragagem dos fundos do canal de acesso e da bacia de rotação do porto, 
que está prevista pela APDL; 

─ Colocação da parte imersa do enrocamento do núcleo (cerca de 70% do 
total) a executar por via marítima, com recurso a batelões de descarga 
pelo fundo; 

─ Colocação da parte emersa do enrocamento do núcleo (cerca de 30% do 
total) a executar por via terrestre, com recurso a camiões e descarga 
direta na frente de obra. Alternativamente, no cenário de 
reaproveitamento acima indicado, a colocação desta parte poderá ser 
também realizada por via marítima, com grua embarcada em batelão. 

 Colocação dos enrocamentos do sub-manto: 

─ A executar por via marítima, com recurso a batelões e pontões 
flutuantes equipados com gruas ou retroescavadoras hidráulicas. 

 Fabrico e colocação de manto de proteção em blocos artificiais de betão 
(tipo Antifer): 

─ Prefabricação de blocos tipo Antifer em estaleiro a instalar no interior 
do porto; 

─ Fornecimento de betão pronto por via terrestre (autobetoneira); 

─ Colocação de blocos tipo Antifer através de grua. 

 Execução de cabeça de inverno provisória 

 Execução do maciço de coroamento 

As referidas ações construtivas serão executadas em período de verão 
marítimo (abril a outubro), estando previsto a execução da obra em dois verões 
marítimos, num total de 24 meses desde o início da empreitada até à conclusão 
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de todas as atividades. 

Prevê-se que o empreiteiro trabalhe 10 horas por dia, no período diurno, 6 dias 
por semana. Em relação aos meios humanos, prevê-se que o número de 
trabalhadores varie entre os 32 e os 84, sendo os condutores de veículos a 
classe mais representada, dado os volumes de materiais a transportar, como o 
betão e enrocamentos, seguindo-se de pedreiros e serventes. O tráfego 
associado à obra estimado é de 97 veículos pesados, por dia, no acesso da 
A28/Av. Antunes Guimarães e de 106 veículos/dia no acesso VRI/VILPL. 

Alternativamente, o núcleo do prolongamento do quebra-mar poderá ser 
inteiramente construído com material rochoso reaproveitado da dragagem dos 
fundos do canal de acesso e da bacia de rotação (projeto também sujeito a 
procedimento de AIA), o que evitaria um total de 16070 passagens de camiões 
pelo acesso de Leça, caso os projetos coincidam no tempo. O estaleiro será 
instalado na área norte do Porto de Leixões, na curva do quebra-mar exterior, 
e o acesso realizado pela Av. Antunes Guimarães, em Leça da Palmeira, desde 
o nó da A28. 

Na fase de exploração, Tendo em conta que a obra foi dimensionada para um 
período de retorno de 100 anos e de forma conservadora, estima-se que a 
necessidade de intervenções de manutenção ao nível dos mantos de proteção, 
as mais condicionantes, sejam muito reduzidas no futuro. Neste âmbito, as 
atividades mais importantes serão as intervenções de manutenção, de 
substituição e de reposição de blocos. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início 
a 16 de janeiro de 2018, após receção de todos os elementos necessários à boa 
instrução do mesmo. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) na sua qualidade de Autoridade 
de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída por 
representantes da APA, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR-Norte), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Direção-Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), Centro de Ecologia Aplicada 
Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia (CEABN/ISA). 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA 
contemplou as seguintes fases: 

• Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da 
documentação adicional e consulta do projeto de execução: 
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 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou 
necessário a solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do 
Artigo 14º, do RJAIA; 

 Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma 
maneira geral, dava resposta às lacunas e dúvidas anteriormente 
identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 10/04/2018. 

 No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA 
considerou que persistiam ainda questões/elementos por apresentar e 
esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de elementos 
complementares. 

 Ainda dentro do prazo do procedimento, a CA verificou que persistiam 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou uma 
nova apresentação de elementos complementares, os quais foram 
entregues atempadamente pelo proponente. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias 
úteis, de 16 de abril a 29 de maio de 2018. 

• Solicitação de parecer específico às seguintes entidades externas: Câmara 
Municipal de Matosinhos, Câmara Municipal do Porto, Capitania do Porto 
de Leixões, Autoridade Marítima Nacional e Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas I.P. (ICNF). 

• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, no dia 
16/05/2018, onde estiveram presentes representantes da CA (APA, CCDR-
Norte, DGPC, ISA/CEABN e LNEC) e do proponente. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão 
relativamente à viabilidade ambiental do projeto. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo 
em consideração o Parecer da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código 
do Procedimento Administrativo. 

• Análise da pronúncia apresentada em sede da Audiência de Interessados e 
emissão da presente DIA. 

 

Síntese dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas 

Ao abrigo do disposto no n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de 

Avaliação, verifica-se que as pronúncias recebidas do Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas I.P. (ICNF) e da Autoridade Marítima Nacional 

(AMN) são favoráveis ao projeto desde que cumpridas as medidas de 

minimização e monitorização previstas no EIA. A AMN solicita ainda que lhe 

seja previamente apresentados os projetos de assinalamento marítimo para 
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fase de construção e comunicada a data de início da intervenção, a fim de ser 

emitido o necessário Aviso à Navegação.  

O parecer da Câmara Municipal de Matosinhos (CMM) tece diversas 

considerações e preocupações sobre vários fatores ambientais descritos e 

avaliados no EIA. Entre estas, salienta-se a referência ao facto do EIA não ser 

claro quanto aos impactes indiretos das atividades de desporto de deslize que 

têm lugar na Praia de Matosinhos/Internacional na economia local, 

nomeadamente, quanto a receitas de mobilidade, restauração, comércio etc. 

A CMM refere que o estudo do valor económico dos desportos de deslize 

desenvolvidos neste local e atividade económica associada previsto no EIA, 

tenha a duração suficiente para incorporar as possíveis modificações que a 

obra possa vir a criar na dinâmica local e, em função disso, perceber o impacte 

socioeconómico neste tipo de atividade. Neste âmbito, refere que o 

dimensionamento de possíveis contrapartidas de compensação económica, 

decorrentes da alteração induzida nesta atividade, devem ser baseadas nos 

dados deste estudo. 

No Aditamento ao seu parecer, a CMM menciona também que contrapartidas 

técnicas/intervenções devem ser condicionadas pelos estudos de 

monitorização, devendo ser avaliado se é viável ou desejável a possibilidade de 

implementar soluções que visem a criação de ondas ou a melhoria das 

propriedades das ondas existentes, por exemplo, com intervenções na 

batimetria mediante a colocação de recifes artificiais multifuncionais.  

Quanto à dinâmica sedimentar e possíveis consequências na morfologia e 

dinâmica local, a CM refere que com o decorrer do tempo são alteradas as 

condições físicas de simulação realizadas pelo LNEC, tornando todas as 

simulações realizadas nos estudos que acompanham este EIA obsoletas, em 

especial no que se refere às características da onda próxima à praia e na própria 

morfologia da praia. Nesse sentido, e tal como sugerido no EIA, é proposto 

após a implementação da obra, a realização de estudos de monitorização da 

evolução observada, contemplando as várias componentes físicas que foram 

tidas em conta nos estudos do LNEC e a atualização regular das simulações, a 

desenvolver ao longo de um período de 5 a 10 anos após a finalização da obra. 

Quanto à qualidade do sedimento, a CM propõe que seja realizado um estudo 

para avaliar a dimensão da pluma, impactes, medidas mitigadoras e 

consequências desta operação. Considera que deve ainda ser executado um 

plano de monitorização mensal dos sedimentos antes, durante e após o 

período de decurso da obra e publicar os seus resultados. Por fim, são 

transmitidas preocupações com o tráfego rodoviário na Av. Antunes 

Guimarães, sendo considerado que deve haver uma total integração desse 

fluxo para a via dedicada que o porto de Leixões possui (VRI/VILPL), como 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

6 

forma efetiva e presente, de evitar os prejuízos que daí advirão para os 

munícipes e rede viária de Leça da Palmeira. Sobre o ruído, refere a carência 

de consideração de medidas mitigadoras para o descritor ambiente sonoro em 

fase de exploração. 

A informação veiculada pelos pareceres das entidades consultadas, acima 

sintetizados, foi objeto de análise e considerada na presente decisão. 

 

Síntese do resultado da 
consulta pública e sua 
consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 

31 de outubro, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis de 16 de abril 

a 29 de maio de 2018. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

Neste âmbito foram recebidas 85 exposições com a seguinte proveniência: 

 Junta de Freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira, com 2 Anexos 
(Doc.1: Relatório Surf de Matosinhos e Doc.2: SOS - Salvem o Surf); 

 Turismo de Portugal, IP; 

 Gabinete do Estado Maior da Forca Área (EMFA); 

 Direcção-Geral do Território (DGT) 

 Autoridade Nacional de Avaliação Civil (ANAC); 

 Águas do Porto, EM; 

 Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESDP); 

 Radical Weekend Unipessoal; 

 76 Exposições apresentadas por cidadãos; 

 1 Exposição apresentada pelos Administradores de Condomínios Palácio 
da Enseada. 

Realça-se a exposição da JF de Matosinhos e Leça da Palmeira que manifesta a 
sua profunda preocupação em relação às possíveis consequências negativas 
desta obra, designadamente: o possível aumento da estagnação das águas do 
mar “protegidas” pelo quebra-mar exterior; a qualidade das águas e provável 
contaminação das areias das Praias de Matosinhos devido à estagnação das 
águas; a possível erosão na zona sul da praia com acumulação das areias a 
Norte, junto ao paredão; diminuição das condições para a prática de surf, 
devido a redução da altura da onda; aumento da necessidade de dragagens e 
movimentação das areias; possível maior presença de detritos nas águas e 
areais, devido às correntes de sul e estagnação das águas em frente à Praia de 
Matosinhos (Praia Nova); impacto visual da construção e impactos ambientais 
e socais durante a construção da obra. Neste âmbito, a autarquia emite 
“parecer desfavorável” em relação ao projeto em avaliação. 
As exposições apresentadas pela Associação de Escolas de Surf de Portugal 
(AESDP) e a Radical Weekend (proprietário de várias escolas de Surf) e os 76 
cidadãos sustentam as preocupações descritas pela Junta de Freguesia. 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

7 

Alguns cidadãos, não questionam a justificação da obra mas, reclamam, 
algumas contrapartidas através da aplicação de medidas minimizadoras, como 
a criação de um reef artificial que proporcione rebentamento da ondulação, já 
fora da área de acessibilidade do Porto de Leixões e ainda na área de jurisdição 
da APDL. Por outro lado, referem que a infraestrutura a construir poderia 
ajudar na proteção costeira em zonas mais sensíveis (a sul do Castelo do Queijo 
ou a sul do farol de Leça). 

A Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESDP) considera que devem ser 
apresentados todos os cenários possíveis, ao nível dos impactos para esta 
comunidade, acompanhados por sugestões de compromissos de compensação 
da mesma. Neste âmbito, salienta o facto de o EIA analisar os impactes do 
projeto tendo em consideração exclusivamente a altura das ondas, não 
contemplando os restantes fatores, o que não permite tirar conclusões 
relevantes sobre as condições para a prática de atividades de ondas. A 
exposição refere ainda que o EIA não apresenta uma caraterização satisfatória 
das dimensões socioeconómicas ameaçadas pelo projeto nem apresenta todos 
os cenários futuros possíveis de impactes nem mecanismos de monitorização 
e prevenção dos mesmos, propondo a realização de estudos de previsão do 
impacte nas condições de surfabilidade das Praias de Matosinhos e 
Internacional que considerem os diferentes fatores que influenciam as mesmas 
e que incluam a consulta de especialistas nesta área. 

Os Administradores de Condomínios Palácio da Enseada, que representam 186 
fogos, situados em Matosinhos Sul, referem que este projeto tem que ser 
analisado conjuntamente com o projeto do “Acessibilidades Marítimas do 
Porto de Leixões”. Assim, pela análise dos EIAs, justificam que estes têm 
elementos suficientes que sustentam a sua decisão de não aprovação destes 
projetos. Nesta perspetiva, defendem que deveriam ser estudadas alternativas 
que permitissem de uma forma ambientalmente sustentada e socialmente 
responsável pelo desenvolvimento do Porto de Leixões, a proteção do 
património paisagístico e o respeito pela qualidade de vida das populações 
afetadas. 

O Turismo de Portugal, IP refere que este projeto tem impactes, que conflituam 
com a atividade turística, nas condições para a prática de desportos de ondas 
nas Praias de Matosinhos e do Porto (Internacional), nomeadamente para o 
surf, e devem ser cumpridas as medidas de minimização propostas no que se 
refere ao desporto de ondas. 

O Gabinete do Estado Maior da Forca Área (EMFA) informa que o projeto em 
questão não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afetas 
à Força Aérea. 

A Autoridade Nacional de Avaliação Civil (ANAC) refere que o projeto proposto 
não interfere com a operacionalidade do aeroporto. Informa, que não vão ser 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

8 

instaladas estruturas, que possam constituir obstáculo à navegação, mas caso 
existam, devem ser cumpridos os requisitos constantes na Circular de 
Informação aeronáutica (CIA) 10/2003, de 6 de maio. 

A Direção Geral do Território (DGT) comunica que a instalação destas 
infraestruturas não constitui impedimento para as atividades geodésicas 
desenvolvidas por esta entidade. Relativamente à cartografia nada há referir 
pelo que o seu parecer é favorável. 

As Águas do Porto, entidade responsável pela preparação da época balnear e 
pelo cumprimento dos critérios da Bandeira Azul das praias do município do 
Porto, sistematizou alguns apontamentos cuja avaliação e esclarecimentos 
solicita, nomeadamente, pela interferência e afetação deste projeto com os 
recursos hídricos superficiais, análise à qualidade da água balnear, análise ao 
regime sedimentar e análise hidrodinâmica. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

O transmitido nas exposições recebidas no âmbito da Consulta Pública, acima 

sintetizadas, foi objeto de análise e considerado na presente decisão. 

 

Informação das 
entidades legalmente 
competentes sobre a 
conformidade do projeto 
com os instrumentos de 
gestão territorial, as 
servidões e restrições de 
utilidade pública e de 
outros instrumentos 
relevantes 

Em termos de avaliação de conformidade com os instrumentos de gestão 

territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes, refere-se que a área de intervenção encontra-se 

abrangida, em toda a sua extensão, pelo Domínio Público Marítimo (DPM).  

A obra contribuirá, em complemento com a obra das acessibilidades 

marítimas, para a otimização da infraestrutura existente (Porto de Leixões), 

contribuindo para as metas do Programa Nacional da Politica de Ordenamento 

do Território) o qual se encontra em revisão. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão 

O projeto tem como objetivo principal melhorar as condições de segurança e 
navegabilidade da barra do Porto de Leixões. A melhoria servirá o tráfego 
marítimo atual, permitindo uma acessibilidade mais segura e facilitada, numa 
mais ampla gama de condições meteo-marítimas, o que melhorará a 
operacionalidade do porto no seu todo. Adicionalmente, criará condições para 
acesso e receção de navios de carga de maior dimensão, nomeadamente com 
300 m de comprimento, 40 m de boca e 13,5 m de calado, ou seja, rondando 
os 5 000 TEU de capacidade, o que melhorará a operacionalidade do porto no 
seu todo. 

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica 
efetuada pela CA, bem como, considerando a informação veiculada pelas 
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entidades consultadas e os resultados da Consulta Pública, verifica-se que 
ocorrerão impactes positivos e negativos com a construção deste projeto. 

Os impactes positivos encontram-se associados fundamentalmente à fase de 
exploração do projeto, no âmbito do fator ambiental Socioeconomia, uma vez 
que serão gerados efeitos muito positivos na criação de emprego e 
dinamização das atividades económicas, não só pela procura direta relacionada 
com a execução do projeto, mas também pela procura indireta e induzida que 
o projeto criará, no setor dos transportes, restauração, hotelaria, entre outros, 
no aumento da segurança na aproximação e entrada dos navios, que torna 
possível a acessibilidade ao porto em condições marítimas difíceis, bem como 
o acesso ao porto por navios de maior dimensão, permitindo a redução dos 
custos de transporte marítimo. Neste sentido, considerou-se como 
determinante, para a tomada de decisão, o fator ambiental Socioeconomia, 
devido aos impactes muito significativos do projeto, decorrentes do 
melhoramento das condições operacionais e de segurança para a atividade 
portuária. 

Os principais impactes negativos, face às características e dimensão do projeto 
e do seu local de implantação, ocorrem na fase de construção e na fase de 
exploração. No âmbito do fator Socioeconomia, considera-se que os impactes 
negativos do projeto, e que estão relacionados com a incomodidade induzida 
aos residentes na envolvência da obra e dos acessos ao porto, em 
consequência da execução do quebra-mar e do tráfego de veículos pesados 
durante a fase de obra, são significativos, por serem temporários e mais críticos 
no período de verão.  

Durante a fase de exploração, os impactes negativos no fator Socioeconomia 
são avaliados como muito significativos, devido à afetação das caraterísticas 
das ondas na Praia de Matosinhos e na Praia Internacional, nomeadamente, ao 
aumento relevante de dias por ano em que a altura significativa das ondas não 
ultrapassa os 0,5 m, e uma diminuição de dias em qua a altura da onde supera 
os 0,5 m, bem como a eventual afetação da linha de rebentação, mais próxima 
da costa ou mesmo eliminada, especialmente para situações de preia-mar. Esta 
situação afetará não só os praticantes de desportos de ondas, mas também as 
escolas dedicadas ao ensino, bem como as restantes atividades económicas 
relacionadas direta e indiretamente com a prática destes desportos. 

O EIA, considerando a implementação das medidas de minimização propostas 
– realização de um estudo sobre a melhoria das condições para a prática de 
desportos de ondas nas praias dos concelhos de Matosinhos e do Porto, e a 
promoção de um estudo sobre o valor económico dos desportos de ondas no 
Grande Porto – classifica este impacte como significativo.  

Uma vez que as medidas propostas passam pela avaliação da exequibilidade 
de implementação de estruturas várias e pela avaliação do valor económico 
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dos desportos de ondas no Grande Porto considera-se que não se podem 
constituir como efetivas medidas de minimização, e por isso, a significância dos 
impactes não pode ser minorada. 

Contudo, com a implementação das medidas de minimização agora propostas, 
que consideram as preocupações transmitidas no âmbito da Consulta Pública, 
nas sessões públicas e nos pareceres externos, os impactes negativos 
identificados podem vir a ser minimizados, e por isso são avaliados como 
significativos. 

Relativamente ao fator ambiental Geologia e Geomorfologia, considera-se que, 
na fase de construção, a localização da instalação e funcionamento do estaleiro 
não promovem afetações das condições geológicas/geomorfológicas do local. 
Adicionalmente, a utilização de recursos geológicos provenientes de pedreira 
legalizada (sujeita a AIA) para o núcleo do quebra-mar ou, em alternativa, o 
reaproveitamento do material rochoso proveniente da dragagem dos fundos 
do canal de acesso e da bacia de rotação do porto (projeto associado) também 
não promovem afetações sobre a geologia/geomorfologia. 

Na fase de exploração, as intervenções de manutenção terão impactes nulos. 
No entanto, a nova configuração do quebra-mar aumentará a exposição do 
setor sul da praia de Matosinhos/Internacional à agitação marítima. Nos 
setores norte e central, a nova configuração promoverá acumulação 
progressiva de sedimentos para norte que tenderá a saturar no encontro com 
o molhe sul do porto. Nestes termos, são expectáveis impactes positivos na 
geomorfologia nos setores norte e central e negativos no setor sul, em ambos 
os casos de magnitude moderada, podendo os impactes negativos ser 
minimizados através de reperfilamentos com sedimentos provenientes da 
praia emersa dos setores com acumulação ou de dragagens de manutenção do 
canal de acesso ou da bacia de manobra do porto. 

No âmbito do fator ambiental Recursos Hídricos, considera-se que, 
globalmente, os impactes negativos associados são pouco significativos, 
podendo ser mitigados com as medidas de minimização propostas. Atendendo 
à proximidade com a praia de Matosinhos e à possibilidade de afetação da 
qualidade da água decorrente da fase de construção e fase de exploração, 
considera-se pertinente que se desenvolva um plano de monitorização da 
qualidade da água, que abranja parâmetros microbiológicos e físico-químicos. 
Este plano deve abranger vários pontos da zona interior do molhe e contemplar 
uma caracterização da situação de referência, da fase de construção e dos 
primeiros três anos de exploração. Após este período, deve ser efetuada uma 
avaliação sobre a necessidade de manutenção do mesmo. 

No âmbito dos Recursos Marinhos, na fase de construção os impactes estarão 
associados às operações de demolição da atual cabeça do quebra-mar e à 
construção do seu prolongamento (colocação de enrocamentos e dos blocos 
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de betão do manto de proteção), destacando-se os seguintes efeitos 
previsíveis provocados por estas intervenções: 

• perturbação dos meios pelágico e bentónico e das comunidades biológicas 
aquáticas associadas, devido ao aumento dos níveis de turbidez e ruído e 
da própria alteração estrutural do habitat; 

• perda do ecossistema bentónico, por destruição do habitat existente e da 
biodiversidade nele ocorrente (espécies sedentárias e de reduzida 
mobilidade); 

• redução e deslocalização de recursos alimentares de ictiofauna e 
cetáceos, devido à eliminação de comunidades de macrofauna bentónica 
e afugentamento destas e outras espécies piscícolas. 

Durante a fase de exploração os impactes estão associados a intervenções de 
manutenção e ao funcionamento e operação do porto, sendo expectável que 
se mantenha a perturbação dos meios pelágico e bentónico embora de 
magnitude e significância inferiores às da fase de construção. A presença física 
do prolongamento do quebra-mar resulta em alterações nos padrões locais de 
circulação da água e nos processos sedimentares, não sendo previsto que tal 
consequência atue de forma expressiva sobre as comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos ocorrentes na área, uma vez que a natureza e 
granulometria dos sedimentos mobilizados e depositados não diferem das 
atualmente existentes. Sobre a componente piscícola, a alteração da 
hidrodinâmica nestas áreas pode representar um ajuste na utilização que 
diferentes espécies fazem da área. 

Sobre o fator ambiental Património Cultural, numa avaliação ponderada dos 
impactes, estes podem ser significativos, sem que se vislumbrem impactes 
positivos. Após a adoção das medidas de minimização preventivas e/ou de 
minimização os impactes ainda podem ser significativos, pelo que se considera 
relevante a preponderância do fator ambiental. 

Relativamente ao fator ambiental Paisagem, na fase de construção, os 
impactes decorrem fundamentalmente do efeito de intrusão visual e 
desorganização visual – impactes visuais –, gerados pela presença, no plano de 
água do mar, próximo das praias/frente urbana, de entidades artificiais - gruas, 
batelões e plataforma flutuante – temporariamente fixas e/ou móveis e pelas 
diversas ações de demolição, desmonte e transporte de materiais, necessárias 
executar durante a referida fase assim como pelo efeito de turbidez gerado 
pelas referidas ações. 

Na fase de exploração, tendo em consideração que o Quebra-mar exterior 
norte constitui um prolongamento do existente e da estrutura do próprio porto 
de Leixões, os impactes significativos são-no fundamentalmente em algumas 
áreas da frente urbana e do passeio público, praias incluídas, que se desenvolve 
ao longo da Av. Norton de Matos. Mais para sul, ao longo de todo eixo de via 
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pública e viário definido pela Praça Cidade do Salvador- Via do Castelo do 
Queijo - Praça de Gonçalves Zarco/Forte de São Francisco Xavier o impacte 
visual negativo vai perdendo significância, mas o mesmo é ainda claramente 
percecionado na praia Homem do Leme. 

Globalmente, considera-se que os impactes positivos decorrentes da execução 
do projeto se sobrepõem aos impactes negativos. Com efeito, a obra permitirá 
melhorar as condições de segurança e a navegabilidade no acesso ao porto de 
Leixões. A concretização deste investimento, associado ao projeto de execução 
das Acessibilidades Marítimas do Porto de Leixões e do novo terminal de 
contentores, irá provocar um muito significativo impacte macroeconómico na 
região Norte, considerando a estimativa de 2 mil M€/ano o aumento da 
produção provocado direta e indiretamente, e ainda cerca de 900 M€/ano o 
aumento do VAB da Região Norte. Para além do aumento da produção 
económica, os três projetos irão aumentar o empego direto em cerca de um 
milhar, sendo que com a contabilização do emprego indireto e do emprego 
induzido, o impacte total no emprego é superior, estimado em 5 mil. O 
aumento do emprego é um impacte cumulativo positivo, provável de longo 
prazo, de âmbito nacional e de magnitude forte, e por isso muito significativo. 

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que 
os impactes negativos acima referidos podem ser, na sua generalidade, 
passiveis de minimização, emite-se a decisão favorável, condicionada ao 
cumprimento dos termos e condições impostas no Titulo Único de Ambiente, 
no âmbito do regime jurídico de AIA. 

 

Índice de avaliação 
ponderada dos impactes 
ambientais 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no n.º 
1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se 
à determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, 
tendo sido obtido um resultado de 4. 

 

Condicionantes 

1. Ajustar o layout final e o método de desmonte de modo a preservar o Património Cultural existente, 
de acordo com os resultados da verificação e monitorização arqueológica. Este património deve ser, 
tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, para que não se 
degrade o seu estado de conservação. 

Elementos a apresentar 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

Previamente ao início das obras: 

1. Resultados da caracterização geral do Património Cultural (arquitetónico, arqueológico, etnográfico 
e imaterial) nas áreas de incidência direta e indireta e na área envolvente ao projeto. Nestas devem-
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se considerar as zonas do projeto, do estaleiro, de stock de enrocamentos, dos acessos à fase de obra, 
da praia de Matosinhos/ zona(s) do Castelo do Queijo, aos locais de imersão de dragados, 
afloramentos rochosos, entre outras.  

2. Memória descritiva do que se presume ser o rebocador Charneca. Neste documento deve constar 
uma avaliação do impacte previsto com a construção da obra e da pertinência do local continuar a 
ser “spot de mergulho desportivo”. 

3. Relatório integrando os seguintes resultados: 

3.1. Caracterização do Património Histórico-Arqueológico da área e estado atual dos 
conhecimentos, nomeadamente das ocorrências identificadas no levantamento bibliográfico, 
ou da consulta de base de dados internacionais de naufrágios (como a do Wrecksite) e da 
consulta dos arquivos – como as mais de 80 ocorrências arqueológicas listadas; das eventuais 
áreas de maior sensibilidade arqueológica/ zonas de sinistro (como o local da “Esfarrapada”); 
dos bens arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos na área do projeto e sua envolvente, 
nomeadamente do Património Cultural classificado e respetivas áreas de servidões 
administrativas, entre outros. A definição da área envolvente deve ser objeto de articulação 
prévia com a Tutela do Património; 

3.2. Articulação com o Gabinete de Arqueologia da Autarquia, com a Direção Regional de Cultura 
do Norte e com os eventuais investigadores com projetos na área;  

3.3. Descrição dos trabalhos realizados, da metodologia empregue, os critérios e os resultados 
obtidos, nomeadamente os referentes à prospeção arqueológica sistemática nas áreas de 
implantação dos componentes do projeto;  

3.4. Análise da cartografia história associada ao porto e dragagens anteriores, tendo em 
consideração os resultados dos anteriores levantamentos hidrográficos, topo-hidrográficos, 
tridimensionais, varrimentos a laser, geofísicos e multifeixes realizados, em particular o da 
envolvente exterior e interior do Porto de Leixões e da Barra do Douro de 2009;  

3.5. Correspondência entre os sítios identificados com os CNS do Endovélico e do inventário do 
CNANS/ DGPC existentes;  

3.6. Análise arqueológica da eventual informação paleoambiental recolhida;  

3.7. Cartografia correspondente a cada um dos trabalhos arqueológicos referidos e de conjunto, 
por exemplo implantar: a) as anomalias detetadas sob cartografia do projeto, devidamente 
georreferenciadas em forma de polígono face ao projeto, b) as ocorrências identificadas no 
levantamento bibliográfico, da consulta de base de dados internacionais de naufrágios (como 
a do Wrecksite) e da consulta dos arquivos – das mais de 80 ocorrências arqueológicas 
referenciadas -, c) indicar as eventuais áreas de maior sensibilidade arqueológica/ zonas de 
sinistro (como o local da “Esfarrapada”); d) cartografar todos os bens arqueológicos, 
arquitetónicos e etnográficos na área do projeto e sua envolvente, nomeadamente do 
Património Cultural classificado e respetivas áreas de servidões administrativas, entre outros; 
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e) dos resultados dos trabalhos de geofísica realizados e a realizar (sonar de varrimento lateral, 
magnetómetro/ radiómetro, sísmica ligeira, entre outros);  

3.8. Propostas de valorização a partir do Património Cultural identificado de forma a reforçar a 
identidade do local; 

3.9. Análise do impacte visual do projeto (por exemplo, do depósito de dragados e da implantação 
do estaleiro, entre outros) e os efeitos do tráfego previsto nos acessos à obra sobre o 
Património Cultural classificado existente (incluindo o que se encontra na ZEP do Passeio 
Marítimo e Avenida Montevideu e Castelo do Queijo, o Mercado Municipal de Matosinhos e a 
Ponte de Guifões), bem como sobre as frentes marítimas e ribeirinhas como são as zonas 
urbanas de Leça da Palmeira e Matosinhos. Deve-se ainda avaliar se estes bens imóveis 
carecem de uma caracterização estrutural; 

3.10. Analise do ponto de vista patrimonial dos resultados apresentados nos outros fatores, como: 
a evolução história do complexo portuário do Porto de Leixões; a geologia onde se menciona a 
importância cultural da Praia de Matosinhos e as sondagens geológicas; a organização 
territorial do Plano Diretor Municipal de Matosinhos; a dinâmica e deriva sedimentar e 
alterações da ondulação no porto e sua envolvente, entre outros; 

3.11. Avaliação (científica e patrimonial) diferenciada de todos os bens arqueológicos, arquitetónicos 
e etnográficos identificados nas áreas de incidência direta e indireta, com explicitação dos 
critérios utilizados; 

3.12. Eventuais propostas complementares necessárias à salvaguarda dos bens patrimoniais 
(arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) que sejam identificados. A identificação de sítios 
arqueológicos implica realizar uma memória descritiva e registo arqueológico não intrusivo do 
sítio, conforme acima referido; 

Os trabalhos acima indicados devem ser realizados por uma equipa que tem de incluir um arqueólogo 
com valências, experiência e a credenciação no domínio efetivo da arqueologia náutica e subaquática, 
previamente autorizado pela DGPC, e que deve ter em consideração o Regulamento de Trabalhos 
Arqueológicos e os princípios da Convenção da UNESCO para a Proteção do Património Cultural 
Subaquático de 2001. 

4. Programa de monitorização para o Património Cultural, o qual deve ser mesurável, com indicação de 
objetivos concretos, parâmetros de monitorização, identificação dos locais a monitorizar, frequência 
das amostragens, métodos de registo e forma de apresentação e análise dos resultados, bem como 
as medidas necessárias a adotar conforme os diferentes cenários, inclusive durante a fase de 
exploração. 

5. Planeamento da execução da fase de obra, garantindo o cumprimento do previsto na medida n.º 1 
da presente decisão. 

6. Plano de monitorização da qualidade da água, que abranja parâmetros microbiológicos e físico-
químicos e vários pontos da zona interior do molhe, contemplando uma caracterização da situação 
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de referência, da fase de construção e dos primeiros três anos de exploração. Após este período, será 
efetuada uma avaliação sobre a necessidade de manutenção do mesmo. 

7. Revisão do plano de monitorização relativo à dinâmica sedimentar, contemplando o seu 
prolongamento da sua área de abrangência para sul (até, pelo menos, ao molhe norte da 
desembocadura do Douro), tendo em vista avaliar a evolução das praias nessa zona.   

8. Demonstração da integração dos procedimentos e regulamentos de segurança da Galp no(s) 
caderno(s) de encargos das obras a efetuar. 

9. Descrição da articulação adotada entre os diferentes intervenientes na atuação de resposta à 
emergência (APDL, Galp, Proteção Civil, entre outros), para a fase de construção  e dos procedimentos 
adotados para o efeito na fase de construção. 

10. Justificação técnica da solução a adotar para o transporte de blocos Antifer pela via de ligação dos 
pipelines ao Posto de Acostagem A do Terminal Petroleiro de Leixões (através de veículos ou por meio 
de carris), incluindo medidas de minimização do risco associadas, considerando que essa via 
rodoviária encontra-se sobre uma esteira de pipelines. 

No prazo de cinco anos após o início das obras: 

11. Estudo que avalie o impacte do projeto na prática de desportos de ondas e que integre: 

a) Caraterização das condições atuais que propiciam a prática destas atividades nas praias de 
Matosinhos e Internacional (incluindo, nomeadamente, velocidade, altura, período das ondas e 
linha de rebentação); 

b) Análise das alterações verificadas nas condições acima referidas, tendo também em conta os 
resultados da monitorização da evolução costeira, solicitada no contexto da presente decisão; 

c) Caraterização do valor económico atual dos desportos de ondas em Matosinhos e no Grande Porto 
e respetiva atividade económica associada, incluindo uma análise sobre as oportunidades de 
desenvolvimento económico que estes podem potenciar nomeadamente na diversificação da 
oferta turística na região; 

d) Cenários de eventual procura, por parte dos utilizadores das praias, de outras atividades passíveis 
de praticar com baixa agitação marítima, cujos resultados positivos permitam diversificar a área 
de negócio das escolas existentes nas praias afetadas pelo projeto; 

e) Análise integrada dos resultados das alíneas anteriores e formulação de propostas de medidas 
adicionais de minimização, potenciação ou compensação, caso os referidos resultados assim o 
justifiquem. 

Este estudo deve ser desenvolvido em articulação com a Câmara Municipal de Matosinhos, a Junta de 
Freguesia e representantes dos agentes económicos locais potencialmente afetados (escolas de 
deportos de ondas, restauração, etc.).  

O estudo deve iniciar-se com a fase de obra e prolongar-se por um período de 5 anos, podendo ser 
alargado caso assim se justifique.  
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Sem prejuízo da apresentação deste estudo, na sua versão global, à autoridade de AIA no prazo de 5 
anos após o seu início, os elementos indicados nas alíneas a) e c) devem ser apresentados até ao final 
da fase de construção.  

Os Termos de Referência do Estudo em causa deverão ser definidos e acordados em articulação com 
a Câmara Municipal de Matosinhos, a Junta de Freguesia e representantes dos agentes económicos 
locais potencialmente afetados (escolas de deportos de ondas, restauração, etc.) e apresentados à 
autoridade de AIA previamente ao início das obras. 

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar no 
respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos 
pelo proponente, para efeitos da execução do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências 
na pós-avaliação. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o 
documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal 
da APA. Deve ser realizada uma auditoria durante a fase de construção e outra três anos após o início da 
entrada em exploração. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal 
da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua 
apresentação pelo verificador. 

Fase de preparação prévia à execução das obras 

1. Garantir a preservação in situ do Titã que se encontra no molhe norte do Porto de Leixões. Caso tal 
não seja possível, deve ser apresentado à autoridade de AIA relatório que justifique e demonstre essa 
impossibilidade, bem como, proposta de desmantelamento acompanhada de estudo de mitigação de 
danos e plano de conservação preventiva, que viabilizem e estabeleçam os critérios de remontagem 
dos Titãs no porto de Leixões, preferencialmente in situ, ou musealizados em local alternativo 

2. Definir o planeamento e programa de execução da fase de obra, salvaguardando que: 

2.1. O transporte de materiais de e para a obra, com recurso a veículos pesados, ocorre no período 
diurno (entre as 8 e as 20 horas) e, sempre que possível, apenas em dias úteis. Neste contexto, 
devem ser promovida a a redução do número de sábados em que será necessário transportar 
materiais de e para a obra. 

2.2. As operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao 
período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

2.3. É evitada, se possível, a época de migração da Enguia para o mar, período este que se define 
entre outubro e dezembro.  

2.4. As detonações de explosivos são realizadas apenas em período diurno. 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

17 

2.5. As operações, em concreto, as de dragagem no canal exterior, as de desmonte da rocha, as de 
recurso a explosivos e as de deposição nos locais 2 e 3, são cuidadosamente planeadas, ajustadas 
e calendarizadas de forma a evitar a sobreposição espacial e temporal das diversas ações no 
sentido de não se potenciar sinergias negativas e consequentemente a ocorrência de impactes 
cumulativos.  

2.6. As operações são cuidadosamente e atempadamente planeadas, ajustadas e devidamente 
calendarizadas de forma a evitar os efeitos cumulativos negativos da sobreposição espacial e 
temporal das diversas ações de construção, associadas ao Projeto - Quebra-mar exterior norte - 
em avaliação com as ações da Fase de Construção previstas decorrer no âmbito do Projeto de 
Execução das Acessibilidades Marítimas do Porto de Leixões (AIA 3002).  

2.7. As ações isoladas em cada área, ou em várias se em simultâneo, devem ainda atender ao 
seguinte:  

 não se realizarem próximo das praias durante o período de utilização balnear assim como 
noutros períodos potenciais de maior afluxo de observadores.  

 não ocorrerem nos períodos sensíveis do dia, em particular ao entardecer. 

3. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos 
os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar 
na fase da execução das obras, respetiva calendarização e com a representação cartográfica dos locais 
afetos ao projeto e valores a salvaguardar. O PGA deve incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
das obras.  

O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada ou 
deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente 
sujeito à aprovação do dono da obra. As cláusulas técnicas ambientais e patrimoniais constantes do 
PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de minimização 
identificadas, de acordo com o planeamento previsto. 

4. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de 
serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista 
Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos 
finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 

5. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 
residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 
população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

6. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações. 

7. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental e patrimonial para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 
ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 
decurso dos trabalhos. 
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8. Definir os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais 
de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino 
adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores 
sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). 

9. Considerar a possibilidade de uma total integração do fluxo de tráfego rodoviário associado à obra na 
VRI/VILPL e na via dedicada que o porto de Leixões possui. A solução a implementar deve ser 
previamente articulada com a Câmara Municipal de Matosinhos. 

10. Obter as autorizações necessárias à realização do projeto designadamente as relativas ao Património 
Cultural. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela Tutela e integrar 
arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, bem como 
conservadores-restauradores para implementar as ações de conservação e monitorização. Toda a 
equipa deve estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar. 

11. Executar as eventuais propostas de minimização complementares definidas aquando da identificação 
dos valores patrimoniais até à presente fase. 

12. Estudar possíveis sinergias positivas com o projeto associado das acessibilidades marítimas, 
nomeadamente, em termos do reaproveitamento da rocha a dragar para constituição do núcleo do 
quebra-mar.  

Fase de execução da obra 

13. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma 
a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

14. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário 
proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem 
ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que 
posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

15. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo 
em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações. 

16. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou 
em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

17. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

18. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra. 

19. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, devem ser adotadas velocidades moderadas, 
de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

20. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

21. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 
ruído possível. 
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22. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

23. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à 
emissão de ruído. 

24. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas 
margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

25. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em 
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem 
das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

26. Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) devem ser 
triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados. 

27. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a 
reciclagem. 

28. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo 
com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou 
fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

29. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados 
para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a 
evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem 
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

30. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

31. Assegurar a articulação entre a realização das obras previstas e o acesso diário ao porto de pesca pelas 
respetivas embarcações. 

32. Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve 
exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o n.º 1 do artigo 22.º do 
Regulamento Geral de Ruído, devendo ser evitadas, a todo o custo, situações de 
aceleração/desaceleração excessivas, assim como sinais sonoros desnecessários, sobretudo quando os 
veículos atravessam zonas habitadas. 

33. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as frentes de 
obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos que impliquem 
movimentações e revolvimentos de solos durante a construção e de instalação de infraestruturas, 
entre outros considerados necessários. Este trabalho deve ser realizado em articulação com a equipa 
de arqueologia de Matosinhos. 
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34. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão 
imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e demais 
autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode determinar a 
adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser apresentado um Relatório 
Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas 
arqueológicas e de conservação a implementar sobre os vestígios e nas zonas de afetação indireta 
atendendo às eventuais alterações da hidrodinâmica e do transporte sedimentar associado. Deve ser 
tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos conservados e que venham a ser 
afetados de forma irreversível têm que ser integralmente escavadas. O Património arqueológico 
reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra deve ser, tanto quanto possível e em 
função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de 
conservação. 

35. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, e a eventual 
necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a um 
acelerado processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas submersas primárias 
e transitórias até à sua entrega à Tutela do Património, para depositar esses bens móveis, protegendo-
os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permanecerem em contacto direto com 
o ambiente atmosférico durante a fase de execução. Desta forma, a equipa deve ter um elemento de 
conservação e restauro, especializado na área do tratamento e conservação de espólio resultante de 
meio submerso. 

36. Se no decurso da execução do projeto houver alterações na cota de afetação das dragagens em 
qualquer uma das intervenções, para além da inicialmente convencionada, esta deve ser comunicada, 
previamente avaliada pela equipa de arqueologia e remetida à entidade de Tutela para parecer. 

37. Para as eventuais ocorrências patrimoniais deve-se contemplar a proteção, sinalização, registo gráfico 
(desenho/ topografia e fotografia) e memória descritiva (descrição de características morfo-funcionais, 
cronologia, estado de conservação e enquadramento) de todos estes elementos que se situem a 
menos de 100m da frente de obra. Sempre que se verifique a absoluta necessidade em realizar 
intervenções destrutivas nesse Património deve haver um parecer prévio da entidade de Tutela. 

38. Para além da identificação de Património Cultural, deve ser dada especial atenção para informação 
geoarqueológica que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentações que a orla costeira 
sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época plistocénica e holocénica. 

39. Proceder no final a uma caracterização e avaliação nos eventuais sítios arqueológicos identificados e 
em alguns locais aleatórios da área intervencionada, minimamente representativos, com recurso a 
prospeção arqueológica e mergulho com escafandro autónomo. 

40. Elaborar um Relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde seja descrever a 
metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que vierem a ser descobertas, 
apresentar a interpretação da estratigrafia e dos materiais arqueológicos encontrados. Devem 
também acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico e fotográfico de cada uma das eventuais 
realidades arqueológicas detetadas, o levantamento topo-hidrográfico da área intervencionada e o 
estudo, registo, tratamento e acondicionamento do espólio que for recolhido durante a intervenção 
arqueológica. 
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41. Recorrer sempre que possível a mão-de-obra local, favorecendo a colocação de desempregados 
residentes no concelho de Matosinhos. 

42. Adquirir produtos e serviços junto de empresas instaladas na região do Grande Porto, com o objetivo 
de maximizar a fixação de valor a nível regional. 

43. As operações de construção que sejam passíveis de gerar plumas de turbidez, devem ser 
calendarizadas de forma a evitar que as mesmas se realizem durante o período de utilização balnear 
mais crítico, a definir pelo Proponente. Nas situações em que não seja possível evitar o período mais 
crítico da época balnear, e a verificar-se a formação de plumas de turbidez nos trabalhos de 
construção, nomeadamente na fase de colocação do núcleo em ToT, ou na descarga de fundo dos 
batelões de enrocamentos, deve então estar prevista a utilização de barreiras de contenção e/ou 
cortinas de turbidez, que não necessariamente em zonas contíguas à área da obra, ou outra solução 
que seja identificada e passível de aplicação, tal como por exemplo determinar os momentos do 
regime marítimo dentro do referido período, de forma a evitar a degradação visual da superfície do 
mar junto às praias provocada pela presença de sedimentos em suspensão. A deposição deve ser 
monitorizada através do registo de imagem que determinará/demonstrará, com maior rigor, a 
necessidade, ou não, de implementação da medida em causa. O registo de imagem, cuja periodicidade, 
não reduzida, deve ser definida pelo Proponente, deve ser enviado à autoridade de AIA. 

44. Na eventual realização de trabalhos noturnos, a iluminação em obra deve acautelar todas as situações 
que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. O 
equipamento de iluminação a utilizar deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte 
de luz oculta, para que o feixe de luz incida sobre a superfície do espelho de água segundo a vertical.  

45. A colocação dos enrocamentos do sub-manto do quebra-mar deve ser efetuada maioritariamente por 
via marítima, de forma a minimizar o tráfego de obra no acesso na Av. Antunes Guimarães, em Leça 
da Palmeira. O fornecimento destes enrocamentos deve ser maioritariamente feito através da VILPL 
até à zona de stock na zona sul do porto, a partir da qual serão transportados até à frente de obra 
através de meios flutuantes. 

Fase final da execução das obras 

46. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos 
estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre 
outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes 
do início dos trabalhos. 

47. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os 
pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

48. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

49. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 
sido afetados pelas obras de construção. 

50. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada. 

Fase de exploração 
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51. Para as atividades de manutenção que possam incluir obras de construção de maior relevância devem 
implementar-se as medidas aplicáveis enunciadas para a fase de construção, ajustadas à dimensão e 
natureza das ações concretas a desenvolver.  

52. Realizar uma campanha de caracterização de sedimentos (físico-química) previamente a qualquer 
dragagem de manutenção de áreas que venham a assorear (barra do porto e das praias emersa e 
submarina de Matosinhos e Internacional) em resultado do incremento de sedimentos mobilizados, 
de sul para norte, ao longo da praia de Matosinhos. A campanha de caracterização dos sedimentos 
deve contemplar a realização de análises físicas e químicas para avaliar as características 
granulométricas e o grau de contaminação dos sedimentos nos termos da Portaria n.º 1450/2007, de 
12 de novembro. 

53. Garantir a dragagem periódica de areias do extremo norte da praia de Matosinhos (praia submarina) 
e a modelação da praia emersa para alimentação do extremo sul da mesma praia, de forma a garantir 
a reposição dos sedimentos sujeitos a transporte por inversão local da deriva litoral e, 
consequentemente minimizar o fenómeno erosivo a sul.  

54. Manter uma base de dados com a informação dos volumes de sedimentos remobilizados do extremo 
norte da praia de Matosinhos (por dragagem) para o extremo sul, diferenciando os momentos e os 
quantitativos relativamente ao que se verifica durante as operações de imersão no interior do Porto 
de Leixões.  

55. Face aos resultados do plano de monitorização previstos no âmbito da geologia e geomorfologia, caso 
seja necessário proceder à alimentação artificial do troço de costa onde estão localizadas as praias de 
Matosinhos e Internacional, através da imersão de dragados ou repulsão direta para a praia emersa. 

 

Programas de monitorização 

Evolução Costeira 

Fundamentação da necessidade de monitorização e objetivos 

Como consequência da imersão de dragados, e sobretudo pelo efeito cumulativo com o prolongamento 
Como consequência do prolongamento do quebra-mar norte do Porto de Leixões são esperadas alterações 
na fisiografia e estabilidade da praia de Matosinhos em resultado do incremento na captura de sedimentos 
gerada pela inversão do trânsito litoral (ou seja, com a maior mobilização de areias de sul para norte) e 
maior acumulação de encontro ao molhe sul. Desta forma, o extremo norte da praia de Matosinhos deve 
aumentar de largura e o extremo sul deve ficar sujeito a erosão e com maior risco de afetação por 
galgamento. 

É neste contexto que se justifica um programa de monitorização que, com base em levantamentos 
periódicos, acompanhe a evolução da praia de Matosinhos com a concretização deste projeto. 

Este programa de monitorização tem os seguintes objetivos: 

 Acompanhar a evolução morfológica da praia; 

 Identificar tendências e situações críticas de erosão do troço sul e de assoreamento do troço norte; 

 Definir, caso necessário, ações ou medidas a tomar, no imediato ou no futuro, para que os fatores 
geradores de impactos negativos sejam minimizados ou atempadamente corrigidos. 
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 Identificação dos parâmetros a monitorizar 

 De forma a acompanhar a evolução da geometria da praia de Matosinhos propõe-se: 

 A realização de perfis de praia; 

 A realização de levantamentos topo-hidrográficos da totalidade da praia; 

O registo fotográfico das características da praia durante o período de monitorização. 

Identificação dos parâmetros a monitorizar 

De forma a acompanhar a evolução da geometria da praia de Matosinhos deve proceder-se: 

 à realização de perfis de praia; 

 à realização de levantamentos topo-hidrográficos da totalidade da praia; 

 ao registo fotográfico das características da praia durante o período de monitorização. 

Locais e frequência de amostragem 

Proceder à execução de três perfis topo-hidrográficos, abrangendo a praia emersa e submarina, distribuídos 
da seguinte forma: 

 Trecho norte (P1);  

 Trecho central (P2);  

 Trecho sul (P3). 

 
Localização dos perfis topo-hidrográficos para monitorização (Fonte: EIA, 2018) 
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A localização dos perfis de praia deve ser integralmente respeitada ao longo do período de monitorização, 
de forma a assegurar que o acompanhamento da evolução das praias é feito da forma mais rigorosa 
possível. 

Os perfis de praia serão executados em dois períodos diferenciados: no final do verão (setembro/outubro); 
no final do inverno (abril/maio). 

A realização de perfis de praia nestas duas épocas do ano permitirá avaliar eventuais variações sazonais, 
nomeadamente nos períodos de tempestade e de calmaria, épocas em que as condições hidrodinâmicas 
têm maiores reflexos sobre a evolução da praia. 

Os levantamentos topo-hidrográficos da totalidade da praia emersa e submarina devem verificar-se de dois 
em dois anos, no início do verão. 

Os perfis de praia e o levantamento topo-hidrográfico total da praia de Matosinhos serão realizados assim 
que forem concluídos os trabalhos de prolongamento do quebra-mar norte por um período de cinco anos 
até serem reavaliados os seus resultados. 

Ambos os trabalhos de monitorização devem ser acompanhados por um registo fotográfico que ilustre, não 
só o acompanhamento que é feito na monitorização, como as principais alterações do troço costeiro ao 
longo do tempo. 

Métodos de amostragem e equipamentos necessários 

A monitorização da praia de Matosinhos compreenderá a realização de perfis topo-hidrográficos (com 
orientação perpendicular à linha de costa), desde a berma da praia até à batimétrica dos -17 m (ZH). 

O levantamento topo-hidrográfico total da praia emersa e submarina deve igualmente estender-se até à 
batimétrica dos -17 m (ZH). 

A equipa responsável pelos perfis de praia e o levantamento topo-hidrográfico total da praia de Matosinhos 
deve garantir a adequada compatibilidade entre os métodos de forma a assegurar a continuidade dos 
levantamentos entre o meio terrestre e o meio aquático. 

Relatório e discussão de resultados 

A partir dos resultados dos trabalhos de monitorização proceder-se-á à respetiva análise e interpretação, 
com particular destaque para a análise de eventuais tendências de erosão e acreção ao longo dos perfis de 
praia. 

Recomenda-se que a informação a compilar seja integrada numa base de dados a constituir no âmbito do 
Programa de Monitorização. 

Os relatórios a produzir no decurso das campanhas devem incluir as observações registadas, a informação 
resultante do tratamento de dados e cartografia, a escala adequada, exprimindo a variação das condições 
de evolução da praia ao longo do período de monitorização. 

Na análise das condições fisiográficas da praia será particularmente importante ter em consideração a 
eventual influência de períodos de tempestade e de operações de imersão de dragados que venham a 
verificar-se. 

Os resultados devem ainda ser comparados com eventual informação disponível do Programa de 
Monitorização da Faixa Costeira de Portugal Continental (Programa COSMO). 
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No último relatório do programa de monitorização, para além dos resultados, deve proceder-se à avaliação 
da necessidade de ajustamento do mesmo, sobretudo indicando se se justifica continuar os levantamentos 
em que moldes. 

Anualmente devem ser entregues à autoridade de AIA o relatório referente ao ano transato, contendo a 
descrição dos trabalhos e as principais conclusões dos mesmos, bem como eventuais propostas, se 
justificável, de reformulação do mesmo ou da necessidade de implementação de medidas de minimização.  

Património Cultural 

Implementar o programa de monitorização do património cultural, nos termos em que o mesmo vier a ser 
aprovado, conforme previsto no Elemento n.º 4 da presente decisão.  

Este plano deve ser implementado de forma continua permitindo compreender o impacte sobre os 
vestígios arqueológicos conservados e a evolução estrutural destes. 

Qualidade da água 

Implementar o programa de monitorização da qualidade da água, nos termos em que o mesmo vier a ser 
aprovado, conforme previsto no Elemento n.º 7 da presente decisão.  

Este plano deve ser implementado de forma continua permitindo compreender o impacte sobre os 
vestígios arqueológicos conservados e a evolução estrutural destes. 

Macrofauna bentónica 

Fundamentação da necessidade de monitorização e objetivos 

A implementação do projeto em análise implicará alterações nos sistemas ecológicos da área diretamente, 
através da implementação do prolongamento do quebra-mar, e indiretamente, através de alterações nas 
condições hidrodinâmicas e no regime sedimentar da área. 

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos são consideradas como a componente biológica 
aquática potencialmente mais afetada pela implementação do projeto; este facto, aliado ao seu potencial 
indicador, fundamenta a sua escolha como o grupo biológico alvo de monitorização. 

Constituem objetivos deste programa de monitorização: 

 Acompanhamento da evolução das comunidades de macroinvertebrados bentónicos nas áreas 
afetadas pela implementação do projeto; 

 Aferir a avaliação de impactes realizada; 

 De acordo com os resultados obtidos ao longo da monitorização, propor medidas de minimização 
dirigidas a esta componente biológica. 

Identificação dos parâmetros a monitorizar 

Tendo presente os objetivos do programa de monitorização deve determinar-se a composição e 
estruturação das comunidades de macroinvertebrados bentónicos, por réplica, segundo os seguintes 
parâmetros: 

 Abundância e riqueza específica; 

 Índices de diversidade de Shannon-Wiener e Equitabilidade;  

 Índices de constância e dominância; 
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 Índice Biótico Marinho (AMBI). 

Paralelamente deve também ser feita uma análise de classificação e de ordenação, com apresentação da 
respetiva representação gráfica 

Locais e frequência de amostragem 

A malha de amostragem definida para a monitorização destas comunidades deve ser a mesma que foi 
utilizada para a campanha de caracterização da situação de referência, com exceção dos pontos 
coincidentes com a área de implementação do prolongamento do quebra-mar. 

Os locais de amostragem definidos no âmbito daquela campanha tiveram em consideração a 
heterogeneidade batimétrica da área de estudo, garantindo-se assim um conhecimento integrado da 
distribuição destas comunidades na área. 

Assim, e de forma a dar cumprimento aos objetivos estabelecidos para a presente monitorização, define-
se o seguinte número e distribuição das estações de amostragem: 

 A recolha de amostras em 3 (três) estações de amostragem a distribuir pela área do prolongamento 
do quebra-mar; 

 A recolha de amostras em 5 (cinco) estações de amostragem a distribuir pela área das acessibilidades; 

 A recolha de amostras em 1 (uma) estação de amostragem em área livre de intervenção no âmbito do 
presente projeto, possibilitando a sua utilização como estação-controlo numa eventual monitorização 
futura.A localização proposta para as estações de monitorização apresenta-se na Quadro 1 e na Figura 
abaixo; as coordenadas são apresentadas no quadro seguinte. 

Quadro 1 – Localização das estações de monitorização das comunidades  
de macroinvertebrados bentónicos (Coordenadas Geográficas em WGS84) 
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Localização das estações de amostragem de macrofauna bentónica 

Refira-se que se pode proceder à relocalização de estações de amostragem face a eventuais problemas 
operacionais que surjam no decurso das campanhas de monitorização (como os associados à 
indisponibilidade de cobertura sedimentar que garanta uma adequada recolha de amostras), desde que a 
variabilidade batimétrica seja garantida. Todas as estações de amostragem devem ser convenientemente 
georreferenciadas durante as campanhas de monitorização. 

No âmbito desta monitorização define-se a realização de: 

 1 (uma) campanha imediatamente prévia à fase de construção, de forma a estabelecer/ solidificar a 
caracterização da situação de referência; 

 2 (duas campanhas) por ano na fase de construção (i.e., frequência semestral); 

 2 (duas campanhas) por ano na fase de exploração (i.e., frequência semestral), estendendo-se por três 
anos durante esta fase. 

Métodos de amostragem e equipamentos necessários 

Procedimentos de amostragem 

A metodologia assenta na recolha de sedimento superficial através de uma draga, de forma a minimizar o 
desalojamento dos indivíduos ocorrentes nas camadas mais superficiais dos sedimentos. 
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As amostras de sedimento devem ser recolhidas a bordo de uma embarcação, através de uma draga do 
tipo Van Veen ou tipo semelhante, com uma área de ataque de 0,05 m2. Este equipamento é comummente 
utilizado em amostragens deste âmbito, adequando-se a vários tipos de fundos. 

Em cada estação de amostragem devem ser recolhidas 3 réplicas, devendo-se rejeitar as que apresentem 
sinais de esvaziamento da amostra ocorrido durante a subida da draga ou de mau posicionamento do 
equipamento durante a recolha. 

Após a recolha as amostras devem ser sujeitas a uma triagem grosseira através da utilização de um crivo de 
malha de 0,5 mm, devendo ser posteriormente acondicionadas em recipientes plásticos devidamente 
identificados e mantidas a uma temperatura que garanta a conservação dos exemplares macrobentónicos 
até ser efetuada a sua fixação em laboratório. 

Devem ser registadas em ficha de campo todas as informações pertinentes relativas à campanha de 
monitorização e às amostras recolhidas (aferição da geolocalização das estações de amostragem, 
profundidade de recolha, volume das amostras, estado do tempo), assim como outros apontamentos que 
se considerem de relevo assinalar. 

Procedimentos de análise 

No laboratório as amostras devem ser fixadas e coradas, seguindo-se uma triagem criteriosa dos 
organismos existentes, com o objetivo de proceder à sua identificação com o auxílio de uma lupa 
estereoscópica e bibliografia adequada, até ao nível taxonómico mais baixo possível. 

Após a análise das amostras deve determinar-se a composição e estruturação das comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos segundo os parâmetros definidos no ponto anterior. 

Relatório e discussão de resultados 

Os resultados obtidos nos diversos momentos de monitorização (fases de pré-construção, construção e 
exploração) devem ser analisados, comparados e discutidos, de forma a analisar a evolução da estruturação 
das comunidades de macrofauna bentónica face às perturbações imputáveis às ações de construção e/ou 
exploração do projeto. 

Após cada campanha de amostragem serão elaborados e entregues relatórios de campanha, que 
consistirão em documentos sucintos, onde devem constar a metodologia seguida, os resultados obtidos e 
a discussão dos resultados, além de outros aspetos que se considerem relevantes. 

A estrutura dos relatórios de monitorização seguirá, com as necessárias adaptações, a estrutura e o 
conteúdo das normas técnicas do anexo V à Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

Os relatórios de monitorização devem ser entregues à autoridade AIA com a seguinte periodicidade: 

 No final da fase de construção, após a realização da última campanha de amostragem desta fase. Este 
documento deve integrar todos os resultados obtidos durante este período e na campanha da fase de 
pré-construção, fazendo uma avaliação global da situação verificada em termos de impacte ambiental; 

 No final da fase de exploração será produzido um relatório final de monitorização que integrará os 
resultados obtidos nas três fases realizadas. Neste documento far-se-á uma avaliação global da 
situação verificada em termos de impacte ambiental, ponderando-se a finalização desta monitorização 
ou a sua continuação com eventuais acertos. 
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Os relatórios serão enviados à autoridade de AIA para emissão de parecer. Em função dos resultados 
obtidos deve ser possível concluir da necessidade ou não de propor medidas compensatórias, na ausência 
de outras de carácter mitigador, dirigidas a esta componente da fauna aquática. 

Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorrência de impactes negativos significativos, 
não ponderados na avaliação de impactes produzida, sobre o habitat e/ou outras comunidades aquáticas 
como consequência das atividades relacionadas com o projeto, devem ser também equacionadas e 
implementadas medidas que possibilitem o seu controlo. 

Os locais e a metodologia de amostragem, bem como os parâmetros a analisar, devem manter-se 
constantes ao longo da monitorização, de forma a permitir a comparação de resultados entre campanhas. 
Contudo, estes aspetos podem ser alterados em função da significância dos resultados obtidos, sem 
prejuízo de outros critérios que se revelem pertinente ter em conta no decorrer da monitorização.  

Ambiente sonoro  

Fundamentação da necessidade de monitorização e objetivos 

Ainda que não se perspetive o agravamento significativo do ambiente sonoro existente na área de potencial 
influência acústica do projeto de Prolongamento do Quebra-Mar Exterior do Porto de Leixões, e se 
perspetive que os impactes, quer para a fase de construção quer para a fase de exploração, sejam pouco 
significativos, tipicamente a fase de construção possui incertezas que podem ter um efeito não desprezável 
no ambiente sonoro envolvente. Por outro lado, de acordo com os resultados das medições experimentais 
realizadas, verifica-se que o ambiente sonoro existente varia entre o moderadamente e o muito 
perturbado, e nos casos dos recetores sensíveis mais próximos das rodovias existentes, constata-se a 
ultrapassagem dos respetivos limites legais. 

Neste contexto, deve ser implementado um Plano de Monitorização para a fase de construção, com o 
objetivo de verificar a conformidade com os limites legais aplicáveis, ou com os limites que venham a ser 
definidos na Licença Especial de Ruído (se necessária), a averiguar a real afetação no ambiente sonoro 
envolvente. 

Identificação dos parâmetros a monitorizar 

Devem ser medidos os parâmetros físicos que consubstanciam os requisitos legais de boa prática e de 
Projeto aplicáveis, LAeq e LAr, com vista a avaliar os limites legais expressos nos artigos 11º e 13º do RGR 
(DL 9/2007) ou outros eventualmente indicados na Licença Especial de Ruído. 

Refere-se ainda, dada perturbação no ambiente sonoro existente, que na análise dos referidos parâmetros 
(em especial na verificação regulamentar do artigo 11º do RGR) deve ser avaliada a efetiva contribuição da 
atividade, nos resultados globais obtidos. 

Locais e frequência de amostragem 

A monitorização deve privilegiar períodos de maior afetação, adaptar-se a modificações das características 
de emissão, propagação ou receção sonora, que possam ocorrer ao longo da fase de construção e atender 
a eventuais reclamações. 

Relativamente ao Programa proposto no EIA, tem-se a referir que a monitorização só deve ser realizada em 
períodos entardecer e noturno, ou em diurno se a Licença Especial de Ruído que vier a ser emitida 
estabelecer valores limite para o período diurno. 
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Os pontos de monitorização devem corresponder aos edifícios habitacionais mais próximos: 

 das vias de acesso à obra e monitorizados apenas no mês mais crítico de trafego rodoviário de pesados, 
ou seja, junto de R8, R9, R13 e R17 (previsivelmente no 3º mês da empreitada das acessibilidades) e de 
R22, R24, R25 (previsivelmente no mês 18º da empreitada do prolongamento do quebra-mar exterior). 

Métodos de amostragem e equipamentos necessários 

As medições de LAeq e LAr devem ser efetuadas por Laboratório Acreditado, ao abrigo do Artigo 34.º do 
Regulamento Geral do Ruído. 

Para determinação da sensibilidade dos Recetores Sensíveis, devem efetuar-se auscultações às pessoas que 
residam ou permaneçam nos locais suscetíveis de serem afetados acusticamente pelas atividades do 
Projeto. 

Durante as medições devem ser tidas em consideração as recomendações expressas na legislação, 
normalização e diretrizes aplicáveis, nomeadamente: 

 NP ISO 1996-1 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: Grandezas 
fundamentais e métodos de avaliação. 2011. (ISO 1996-1: 2003). 

 NP ISO 1996-2 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: Determinação 
dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente. 2011. (ISO 1996: 2007). 

 Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído ambiente: no contexto do 
Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. 2011. 

Relatório e discussão de resultados 

Os resultados das medições acústicas devem ser analisados por comparação com os requisitos legais 
aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos nos artigos 11º e 13º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro), ou outros eventualmente indicados na Licença Especial de Ruído. 

Deve ser elaborado um Relatório de Monitorização por cada campanha de medição, em conformidade com 
a estrutura estabelecida no Anexo V do Decreto-Lei n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

Em função dos resultados obtidos e das dificuldades sentidas em cada campanha, deve ser avaliada a 
necessidade de se efetuarem ajustes no programa de monitorização. 
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