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1. INTRODUÇÃO
Na sequência do procedimento de avaliação de impacte ambiental do projeto “Acessibilidades
Marítimas do Porto de Leixões” e em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 31.º do DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se à abertura da Consulta Pública, que decorreu
durante 30 dias úteis de 16 abril a 29 de maio de 2018.

2. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
A documentação completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental
foi disponibilizada para consulta nos seguintes locais:
•

Agência Portuguesa do Ambiente.

•

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Norte.

•

Câmara Municipal de Matosinhos.

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) esteve disponível para consulta na página da Agência
Portuguesa do Ambiente em www.apambiente.pt e em participa.pt.

3. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por
meio de:
- Afixação de Anúncio na CCDR Norte e Câmara Municipal de Matosinhos.
- Envio de ofício circular às entidades constantes no Anexo I.
- Envio de ofício circular, por e-mail, às Organizações Não Governamentais de Ambiente
(ONGA) de âmbito nacional, regional e da zona geográfica de localização do projeto.
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4. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS
INTERESSADOS
No âmbito da Consulta Pública, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), tendo como objetivo
promover um maior envolvimento das autarquias diretamente interessadas no projeto e prestar
esclarecimentos relativamente a este processo de avaliação de impacte Ambiental (AIA), ao
projeto e respetivos impactes ambientais, realizou uma sessão de esclarecimento, no Auditório
da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) em Matosinhos, no
dia 23 de maio de 2018.
Esta sessão contou com a presença de técnicos da APA, proponente e seus consultores,
representantes da Câmara Municipal de Matosinhos, União das Freguesias de Matosinhos e Leça
da Palmeira, Associações de Pescadores e Escolas de Surf, bem como cerca de 70 participantes
interessados neste projeto.

5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 24 exposições com a seguinte
proveniência:
- Gabinete do Estado Maior da Forca Área (EMFA).
- Direcção-Geral do Território (DGT).
- Autoridade Nacional de Avaliação Civil (ANAC).
- 20 Exposições apresentadas por cidadãos.
- 1 Exposição apresentada pelos Administradores de Condomínios Palácio da Enseada.
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 instaladas estruturas, que
possam constituir obstáculo à navegação, mas caso existam, deverão ser cumpridos os
requisitos constantes na Circular de Informação aeronáutica (CIA) 10/2003, de 6 de maio.
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A Direção Geral do Território (DGT) comunica que não existe nenhum vértice geodésico
pertencente á Rede Geodésica Nacional (RGN), nem nenhuma marca de nivelamento
pertencente à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RGGAP) pelo 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 exposições apresentadas por 20 Cidadãos sobre a realização deste projeto, são
desfavoráveis, sendo que as suas preocupações se prendem essencialmente com:
- A qualidade da água nas praias de Matosinhos/Internacional, poderá tornar-se impeditiva à
prática balnear, por se tornarem águas mais estagnadas causado pela redução da agitação
marítima.
- A alteração da morfologia de toda a extensão do areal da praia de Matosinhos/Internacional
(de norte a sul, já no concelho do Porto) e noutras praias a sul desta.
- Os sedimentos a retirar vão contaminar essas praias.
- O aumento do trafego portuário contribuirá para o aumento da poluição marítima e também
das emissões de CO2;
- A utilização da Av. Antunes de Guimarães provocará um acréscimo de trânsito, com o
consequente ruído associado, como alternativa é proposto que o acesso deverá ser feito por
dentro das vias da zona Portuária.
- A área afetada pela dragagem terá um impacto importante no ecossistema marinho e na
qualidade da água na Praia de Matosinhos.
- A qualidade do ar será afetada, fato não foi devidamente avaliado, na fase de exploração do
projeto (entrada de navios de maior dimensão com maiores consumos de combustível e
consequente emissão de poluentes para a atmosfera).
- O impacto na redução de turismo e atividades económicas ligadas aos desportos de ondas
(lojas e escolas de surf, restauração, eventos desportivos).
A exposição apresentada pelos 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 Prolongamento do Quebra-Mar Exterior do Porto de Leixões.
Assim, pela análise dos Estudos de Impacte Ambiental, justificam que estes têm elementos
suficientes, que sustentam a sua decisão e consequente não aprovação destes projetos.
Referem 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.
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Após o encerramento do período de consulta, foi recebida uma exposição remetida pela
Infraestruturas de Portugal que informa que a área objeto de estudo relativamente à Rede
Rodoviária não colide com a Zona de Proteção de nenhuma via sob a sua jurisdição. Quanto à
Rede Ferroviária há a referir que o Porto de Leixões está ainda ligado à Linha de Leixões, que na
estação de Contumil, se liga à Linha do Minho, pelo que, deverá ser considerado o regime de
proteção definido pela legislação em vigor, no que diz respeito às zonas non aedificandi, bem
com o Regulamento de Passagens de Nível.
Na eventualidade de existirem intervenções/alterações que interfiram com a rede
rodoferroviária sob a sua jurisdição, salienta que as mesmas terão de:
- ser objeto de estudo específico;
- cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor;
- ser previamente submetidas a parecer e aprovação por parte desta entidade.
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ANEXO I
Lista Entidades

Junta de Freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira
Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP
Autoridade Nacional de Proteção Civil - ANPC
Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA - GNR
Turismo de Portugal, IP
Estado Maior da Força Aérea - EMFA
Infraestruturas de Portugal, S.A
Direção Geral do Território - DGT
Autoridade Nacional de Aviação Civil - ANAC
Autoridade Nacional de Comunicações - ANACOM
Associação de Escolas de Surf Portugal- AESDP
Fish Surf School
Escola de Surf SURFAVENTURA
Escola de Surf SURFAVENTURA
Associação de Armadores de Pesca do Norte - AAPN
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
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ANEXO II
Exposições Recebidas
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