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FW: EIA do Terminal do Barreiro: Atualizaçã o de dados sobre o con...
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Subject: FW: EIA do Terminal do Barreiro: Atualização de dados sobre o concelho do
Barreiro
From: Ausenda Marques <ausenda.marques@cm-barreiro.pt>
Date: 11/09/2018 11:17
To: "'nuno.silva@nemus.pt'" <nuno.silva@nemus.pt>
CC: Emanuel Santos <emanuel.santos@cm-barreiro.pt>, António Pardal
<antonio.pardal@cm-barreiro.pt>, "Carla Bicas" <carla.bicas@cm-barreiro.pt>
Bom dia Eng. Nuno Silva,
Na sequência do seu e-mail, em complemento ao referido pelo Diretor de Departamento Arq. Emanuel Santos e
com orientações do Arq.º António Pardal, Chefe de Divisão de Planeamento, Ordenamento Territorial e
Informação Geográﬁca, somos a informar que não nos é possível disponibilizar a informação pretendida,
considerando que o zonamento acús co encontra-se ainda em elaboração.
Os melhores cumprimentos
Ausenda Marques

De: Emanuel Santos
Enviada: segunda-feira, 10 de setembro de 2018 18:02
Para: Nuno Silva (NEMUS, Lda.)
Cc: António Pardal; Carla Bicas; Ausenda Marques
Assunto: RE: EIA do Terminal do Barreiro: Atualização de dados sobre o concelho do Barreiro

Caro eng.º Nuno Silva,
Iremos analisar a vossa solicitação, respondendo em breve com a informação que vermos disponível.
Aproveito para informar que o arq.º João Lopes já não coordena a Divisão de Planeamento, devendo os contactos
sobre este assunto, e outros, ser reme dos com conhecimento do Arq.º António Pardal, Chefe de Divisão de
Planeamento, Ordenamento Territorial e Informação Geográﬁca.
Abraço.
De: Nuno Silva (NEMUS, Lda.) <nuno.silva@nemus.pt>
Enviada: 10 de setembro de 2018 15:19
Para: Ausenda Marques <ausenda.marques@cm-barreiro.pt>
Cc: Emanuel Santos <emanuel.santos@cm-barreiro.pt>; João Lopes <joao.lopes@cm-barreiro.pt>
Assunto: Re: EIA do Terminal do Barreiro: Atualização de dados sobre o concelho do Barreiro

Exma. Sra. Arquiteta Ausenda Marques,
No âmbito do EIA do Terminal do Barreiro, atualmente em fase de AIA/análise de conformidade, e face à
solicitação recente da Comissão de AIA, presidida pela Agência Portuguesa do Ambiente, vimos pelo
presente solicitar ao Município do Barreiro uma atualização da informação enviada em Maio de 2018,
nomeadamente:
Se já existe ou se está prevista a curto prazo a classiﬁcação acús ca oﬁcial para o concelho
Em caso aﬁrma vo, solicitávamos ter acesso à cartograﬁa de suporte e saber qual a classiﬁcação acús ca
proposta para as seguintes localizações de maior interesse:
Creche Pirilampo: h ps://goo.gl/maps/EXw9225JGn42
Extensão de Saúde do Lavradio: h ps://goo.gl/maps/33224BUjVQr

27/09/2018 15:49
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Escola Álvaro Velho: h ps://goo.gl/maps/eniB7axshAr

Muito obrigado.
-Melhores cumprimentos,
Nuno Silva
--------------------------------------------------------------------NEMUS - Gestão e Requalificação Ambiental, Lda.
Morada/Address: Campus do Lumiar - Estrada do Paço do Lumiar, Edifício D
1649-038 LISBOA - PORTUGAL
Telefone/Phone: +351 217 103 160
Fax: +351 217 103 169
E-mail: nuno.silva@nemus.pt / nemus@nemus.pt
URL: www.nemus.pt

On 02/05/2018 11:22, Ausenda Marques wrote:

Bom dia Eng. Nuno Silva
Venho por este meio enviar os elementos solicitados, através do v/ oﬁcio (em anexo) rela vamente
ao EIA do Terminal do Barreiro: Atualização de dados sobre o concelho do Barreiro.
Mais informo que rela vamente aos pontos 1, 4, 5, 6 e 7 do v/ oﬁcio, os elementos seguem via
wetransfer.
Quanto aos pontos 2, 3, 8, 9 não existem até à data qualquer alteração aos elementos que V/ já
possuem.
Qualquer outra informação, estamos disponíveis para esclarecimentos
Os melhores cumprimentos
Ausenda Marques
Municipio
do
Barreiro

Ausenda Marques
Técnico Superior
Divisão de Planeamento, Ambiente e Mobilidade
Município do Barreiro
Largo Alexandre Herculano, 85, 2830-314
212068163 |
email: ausenda.marques@cm-barreiro.pt
web: http://www.cm-barreiro.pt

--
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Emanuel Santos

Municipio
do
Barreiro

Diretor de Departamento
Departamento de Planeamento, Gestão Territorial e Equipamentos

Municipio
do
Barreiro

Técnico Superior
Divisão de Planeamento, Ordenamento Território e Info.Geográfica

Município do Barreiro
Largo Alexandre Herculano, 85, 2830-314
212068173 | 961022810
email: emanuel.santos@cm-barreiro.pt
web: http://www.cm-barreiro.pt

Ausenda Marques

Município do Barreiro
Largo Alexandre Herculano, 85, 2830-314
212068163 |
email: ausenda.marques@cm-barreiro.pt
web: http://www.cm-barreiro.pt

27/09/2018 15:49
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Zona A – Canais de navegação atuais (Atlanport e Tanquipor) e canais de navegação alternativos
com amostras representativas de sedimentos grosseiros ou areias (classe 0.63 – 2 mm);



Zona B – Área lateral das instalações portuárias da LBC – Tanquipor, S.A. com amostras
representativas de siltes/argilas;



Zona C – Instalações portuárias da LBC – Tanquipor, S.A. com amostras representativas de
sedimentos finos (lodosos).

De referir que existem também amostras ao longo do Canal da CUF e do Canal do Terminal de
Líquidos com classes texturais sem um padrão e com classes abaixo de areia (e.g., amostras com a
classe associada à cor verde e cor amarela) que podem estar associadas a anos em que foram
efetuadas dragagens.

Figura 23 - Diâmetros médios dos sedimentos tendo como base os diversos locais
e amostragens disponíveis de 2007 a 2016
6.3 - Metodologia
6.3.1 - Malhas de cálculo
A metodologia seguida para gerar as malhas de cálculo incluiu 3 fases de trabalho. Numa primeira
fase foi feita uma avaliação dos dados batimétricos e topográficos de modo a assegurar que:


A informação está homogeneizada uma vez que existem fontes heterogéneas de informação;



Os domínios de estudo abrangem as zonas de interesse;
41/141

O_1644_00_F2_EP_AF_Rev02.docx

AF – Acessibilidades Marítimo-Fluviais



A resolução horizontal na área de interesse é suficiente para visualizar os canais de
navegação;



Existe continuidade entre os diferentes levantamentos batimétricos;



Toda a informação está referenciada ao mesmo sistema de coordenadas e datum vertical.

Numa segunda fase todos os dados foram harmonizados através do uso de coordenadas geográficas
datum WGS84 e datum vertical zero hidrográfico (ZH). Estes dados foram posteriormente
combinados começando no nível mais básico com os dados do EMODNET que foram sendo
complementados com dados de maior qualidade sempre que esses dados existiam (tipicamente a
informação batimétrica compilada para o local de estudo).
As malhas de cálculo foram efetuadas considerando 3 escalas de resolução:


A escala regional (e.g., modelo da península ibérica e da região centro/sul de Portugal);



A escala do Estuário do Tejo;



A escala local (e.g., TB).

Para estas 3 escalas foram adotadas respetivamente as resoluções de 6 km e 1 km para a escala
regional (Figura 24), 200 m para a escala do Estuário do Tejo (Figura 25) e 25 m para a escala local
(Figura 26).

Figura 24 - Domínio modelação implementado para geração da maré na Península Ibérica
(6 km de resolução) e região centro/sul de Portugal para propagação da maré (1 km de resolução)
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Figura 25 - Domínio do Estuário do Tejo (200 m de resolução)

Figura 26 - Domínio local que inclui os canais de navegação de acesso ao TB (25 m de resolução)
6.3.2 - Configuração do modelo hidrodinâmico
O modelo do Estuário do Tejo, baseado no sistema MOHID (http://www.mohid.com), utiliza uma
metodologia baseada numa filosofia de modelos encaixados. Esta metodologia tem sido utilizada em
diversos estudos e aplicações do modelo MOHID ao Estuário do Tejo (Leitão et al., 2004, Leitão et al.,
2005, Vaz et al., 2009, Canas et al., 2009, Vaz et al., 2011, Vaz et al., 2014), ao Estuário do Sado
(Martins et al., 2001), à Lagoa de Óbidos (Malhadas et al., 2009), à Ria de Aveiro (Vaz et al., 2007) e à
Costa Portuguesa (Malhadas et al., 2015, Mateus et al., 2012).
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A metodologia desenvolvida representa uma solução eficiente na resolução dos problemas das
diferentes escalas, porque permite fazer downscalling a partir duma solução de menor resolução e
incluir nos modelos locais os processos de grande escala. Desta forma é possível integrar processos
desde a escala dos quilómetros, como é o caso da maré, com processos da escala dos metros, como
é o caso dos processos que ocorrem nos canais. A comunicação entre modelos é feita one-way, ou
seja, os modelos de maior escala influenciam os modelos de menor escala, mas o contrário não
ocorre. Os modelos “pai” vão transmitir a informação para os seus “filhos” e assim sucessivamente
permitindo que a informação de uns seja a condição de fronteira dos outros.
Para este projeto foi considerado um sistema com 3 níveis encaixados (Figura 27) inseridos no
modelo de maré da Península Ibérica2 (Malhadas et al., 2015).
O modelo de maré da Península Ibérica é um modelo bidimensional que simula a propagação da
maré na Costa Portuguesa e corre em modo operacional na Hidromod. Tem uma malha de resolução
de cerca de 6 km de resolução espacial e inclui o efeito da maré através da utilização do modelo
global de maré FES 2012 (Carrere et al., 2012).
O nível 1 compreende a Costa Algarve - Lisboa com resolução de 1 km x 1 km e recebe as condições
de fronteira do nível anterior (modelo de maré da Península Ibérica). Este modelo serve para
propagar as condições de oceano aberto para o modelo do Estuário do Tejo.
O nível 2 abrange o Estuário do Tejo com resolução de 200 m. Este domínio de modelação recebe
condições de fronteira do nível anterior. Este nível inclui igualmente as descargas fluviais (caudal e
concentração de sedimentos coesivos) nos rios Tejo, Trancão e Sorraia e a ação das ondas.
Os valores de caudal considerados para o Rio Tejo correspondem a dados horários medidos na
estação de Almourol (http://snirh.apambiente.pt) e a concentração de sólidos é estimada a partir da
equação CSC = 0.0043*Caudal145 obtida com base no histórico de medidas de 1984 a 1992 (Franz et
al., 2014). Para os Rios Sorraia e Trancão são impostas médias mensais de caudal e concentrações
obtidas com base no histórico de monitorização (http://snirh.apambiente.pt).
O campo de ondas produzido por ação do vento local pode ser gerado com base no conceito de
campo de fetch incluído no sistema MOHID que assume os pressupostos de Seymour (1977) e Kang
et al. (1982) ou recorrendo ao modelo de geração/propagação SWAN. Em qualquer dos casos o
forçamento do vento local é imposto com os dados de intensidade e direção do vento gerados com o
modelo WRF de 4 km. Como condição de fronteira no fundo é imposta uma tensão de corte e uma
distribuição inicial de sedimentos coesivos de 100 kg.m-2.
O nível 3 abrange a zona do Barreiro e tem uma resolução de 25 m. Este domínio de modelação
recebe condições de fronteira do nível anterior e simula a hidrodinâmica à escala local assumindo o
efeito dos canais de navegação na batimetria e os processos de transporte de sedimentos coesivos e
não-coesivos. O modelo assume o forçamento do vento e o efeito das ondas locais.
2 O domínio do modelo abrange a Península Ibérica e tem uma dimensão de 241x273 células de cálculo e resolução espacial
de cerca de 6 km. A maré imposta na fronteira aberta foi obtida a partir da solução global de maré FES 2012 (Carrere et al.,
2012). Na vertical assume que o fluxo é barotrópico (a coluna de água corresponde a uma única camada) porque tem como
único objetivo simular a propagação da maré para domínios mais pequenos.
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No Quadro 3 apresenta-se um resumo do sistema de modelação implementado para simular a
hidrodinâmica e transporte de sedimentos no Estuário do Tejo.
Quadro 3 - Resumo do sistema de modelação que permite simular a hidrodinâmica e
transporte de sedimentos no Estuário do Tejo.

Pontos de Cálculo

Modelo de maré
Península Ibérica
241x273

Costa AlgarveLisboa
122x235

Resolução Espacial

6 km

1 km

Características

Passo Temporal (s)
90
Discretização Vertical
1 camada
Propriedades Simuladas Nível e correntes

Fluxo
Maré Imposta
Esquema de Advecção
Fronteira Aberta

Barotrópico
Global Tide
FES 2012
TDV - Superbee
Maré (Fes 2012)

Ondas

-

Estuário do Tejo

Barreiro

335x212

768x376

200 m

25 m

45
15
1 camada
1 camada
Nível e correntes Nível e correntes

Barotrópico
Sub-modelo

Barotrópico
Sub-modelo

TDV – Superbee
TDV - Superbee
Modelo
Costa AlgarvePenínsula Ibérica Lisboa
Campos gerados
pelo modelo SWAN
que assume o
forçamento do
vento local do
modelo WRF de 4
km

5
1 camada
Nível, correntes,
sedimentos coesivos e
não-coesivos
Barotrópico/Baroclínico*
Sub-modelo
TDV - Superbee
Barreiro
Campos gerados pelo
modelo de SWAN que
assume o forçamento do
vento local do modelo
WRF de 4 km

* O nível de modelo encaixado correspondente ao TB pode simular os processos em modo bidimensional ou tridimensional
dependendo dos parâmetros a simular. No caso dos sedimentos coesivos assumiu-se uma configuração tridimensional e nos
não-coesivos bidimensional.
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Figura 27 - Configuração da cascata de modelos utilizada para simular os processos no estuário do
Tejo. O nível 3 corresponde a um modelo local para a zona do Barreiro com uma resolução de 25 m
6.3.3 - Simulação dos processos de transporte
A dinâmica dos sedimentos em ambientes costeiros é controlada pelo escoamento gerado na ação
combinada de ondas, marés e vento. Os sedimentos são continuamente erodidos, transportados e
depositados, originando uma permanente evolução do fundo em todas as escalas espaciais e
temporais.
A complexidade da simulação do transporte de sedimentos resulta do vasto número de processos
envolvidos no forçamento do escoamento (ondas, marés, caudais de rios, vento), da quantidade de
fenómenos presentes na interação entre o escoamento e os sedimentos (arrastamento,
ressuspensão/deposição) e da interação não-linear entre processos com escalas de tempo e de
espaço muito diferentes (Silva et al., 1997).
Na zona onde se pretende implantar o futuro canal de acesso ao novo terminal haverá que
considerar tanto os processos de transporte de areias como os processos de transporte de
sedimentos finos, sendo que estes últimos representarão a componente mais crítica em termos de
volumes potenciais de assoreamento.
6.3.3.1 - Transporte de areias
A simulação do transporte de areias requer o conhecimento do campo hidrodinâmico (velocidade,
nível de água, entre outros) e das características dos sedimentos de fundo (granulometrias). Para o
simular utilizou-se um sistema de modelos (Figura 28) que integra o modelo de circulação
hidrodinâmica apresentado no capítulo anterior, um modelo de ondas baseado no modelo SWAN e o
módulo de transporte de areias do sistema MOHID (módulo SAND). O cálculo de taxas de transporte
é efetuado com base na fórmula de transporte proposta por Van Rijn (1984, 1993).
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Figura 28 - Configuração numérica e procedimento interativo entre os
modelos hidrodinâmico MOHID, de ondas SWAN e o módulo SAND
O grau de fiabilidade deste tipo de modelos depende dos processos simulados e dos dados
disponíveis para a validação. Estes dados deverão contemplar, no mínimo, um conhecimento
detalhado da distribuição granulométrica, tanto em planta como em perfil, e a existência de medidas
de capacidade de transporte que permitam calibrar as fórmulas de transporte utilizadas.
No que respeita à disponibilidade deste tipo de medidas na zona de estudo do TB, verifica-se a
existência de um número limitado de amostras de fundo ao longo dos canais de navegação (Figura
23) e alguma variabilidade entre amostragens realizadas em alturas diferentes.
Ainda assim, sendo esta a melhor informação disponível, a fim de estabelecer uma matriz de
distribuição de sedimentos de fundo que cubra todo o estuário, estas amostras foram utilizadas para
validar um procedimento capaz de estimar da forma mais aproximada possível a granulometria dos
sedimentos a esperar em cada ponto.
Este procedimento consiste em definir uma relação entre as condições hidrodinâmicas locais e os
diâmetros significativos das areias. Os dados disponíveis sobre as características granulométricas dos
sedimentos são então utilizados para validar o procedimento adotado. No presente caso a relação
utilizada foi a seguinte:
D50 = Vmax/1.2
No que respeita à caracterização da capacidade de transporte não se conhece a existência de
medidas desta natureza no estuário. Por essa razão não é possível calibrar as fórmulas de transporte
devendo os resultados do modelo ser olhados essencialmente do ponto de vista qualitativo.
Para uma melhor percepção dos resultados obtidos, a análise dos fluxos de água e sedimentos foram
analisados utilizando uma divisão dos canais de navegação atuais (Figura 29) e das soluções
propostas (Figura 30 e Figura 31) em diferentes “caixas” (Figura 30 e Figura 31).
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Figura 29 - Caixas de integração para cálculo dos fluxos de transporte na situação de referência

Figura 30 - Caixas de integração para cálculo dos fluxos de transporte na Solução 2
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Figura 31 - Caixas de integração para cálculo dos fluxos de transporte na Solução 3
6.3.3.2 - Transporte de sedimentos finos
À escala do estuário do Tejo a concentração de sedimentos finos é principalmente condicionada pelo
ciclo semi-diurno da maré e pelos ciclos de maré viva e maré morta (Vale e Sundby, 1987, Valente e
Silva, 2009, Franz et al., 2014). Vale e Sundby (1987) apresentam um número que é bem ilustrativo
do ciclo de maré viva maré morta. Com base em medidas estes autores estimaram que entre uma
maré morta e uma maré viva é ressuspendida uma massa de sedimentos finos equivalente a 1 ano
de afluência média ao estuário de sedimentos de origem terrestre. Entre uma maré viva e uma maré
morta os sedimentos tendem a sedimentar nas zonas intertidais e ser ressuspendidos na próxima
maré viva.
Os processos de erosão e deposição de sedimentos finos são normalmente simulados (Franz et al.,
2014) assumindo para a erosão como uma função linear da tensão de corte no fundo enquanto a
deposição é função da tensão de corte mas também da concentração ao quadrado junto ao fundo
(Figura 32). Por esta razão as taxas de deposição podem apresentar variações significativas para
pequenas alterações na concentração.
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Tensão de corte no fundo
C - Concentração junto ao fundo

Figura 32 - Conceitos básicos utilizados na simulação dos processos de erosão e deposição
Nesta perspetiva as taxas de deposição dependerão de diferentes parâmetros (concentração,
estratificação, tensões de corte, etc.) e terão por base alguns pressupostos como seja:
 Qualquer processo que tenda a aumentar a concentração junto ao fundo (C) tem um forte
impacte no fluxo depositado;
 Em meios estuarinos bem misturados (sem estratificação) a velocidade turbulenta vertical
(~1-10 mm.s-1) é mais intensa que a velocidade de queda dos sedimentos finos (~0.1-1 mm.s-1).
No entanto no caso do estuário do Tejo a velocidade turbulenta pode diminuir
significativamente devido à estratificação induzida principalmente pela salinidade.

Turbulência
Estratificação
Vel. queda

Concentração
de finos

Figura 33 - Processos que condicionam o perfil vertical de sedimentos finos
No âmbito deste trabalho para simular o transporte de sedimentos finos foram utilizadas diferentes
configurações do modelo hidrodinâmico (2D e 3D), análises de sensibilidade tendo por base o
modelo conceptual acima referido e um modelo empírico proposto por Vicente (1984).
Deste modo, e dada a complexidade dos processos em causa, a avaliação final suportada pelo
modelo hidrodinâmico que combina o modelo de ondas o modelo de circulação hidrodinâmica e um
modelo de transporte de areias teve o suporte das análises de sensibilidade efetuadas com base quer
no modelo conceptual quer no modelo empírico.
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No caso do modelo hidrodinâmico a análise dos processos iniciou-se com o modelo 2D que, após a
confrontação com os resultados das abordagens simplificadas, se revelou insuficiente para descrever
completamente a dinâmica do transporte. Por esta razão foi necessário evoluir para uma abordagem
tridimensional que se veio a revelar fundamental para reproduzir de forma correta os padrões de
transporte que se verificam na zona.
6.4 - Validação
6.4.1 - Nível do mar
Os níveis previstos pelo modelo e sua comparação com os níveis medidos no marégrafo de Cascais
para o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012 são apresentados na Figura 34. No Quadro
4 apresentam-se os parâmetros estatísticos obtidos entre as medidas e as previsões do modelo.
Os níveis previstos pelo modelo são concordantes com os níveis medidos apresentando erros
relativos da ordem de 3% que se traduz num erro médio de 9 cm. Os resultados mostram ainda uma
boa correlação com as medidas indicando que os valores previstos pelo modelo seguem a tendência
média das medidas.

Figura 34 - Comparação entre o nível de maré medido no marégrafo de Cascais (pontos roxo) e o
previsto pelo modelo MOHID (linha preta) para o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012
(A), para um ciclo de maré viva-morta em agosto de 2012 (B) e para 3 dias em agosto de 2012 (C)
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Quadro 4 – Parâmetros estatísticos obtidos entre as medidas do nível do mar e os
valores previstos pelo modelo no local do marégrafo de Cascais para o
período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012
Marégrafo

Cascais

Nº dados

43539

R

0.993

RMSE (m)

NRMSE (%)

0.09

3

6.4.2 - Correntes
As correntes previstas pelo modelo para o período de 26 de Junho a 31 de Dezembro de 2012 e
comparação com as medidas obtidas através do ADCP instalado no local B1 (Figura 18) apresentamse na Figura 35. No Quadro 5 apresentam-se os parâmetros estatísticos obtidos entre as medidas e
as previsões do modelo.
Os resultados obtidos para a comparação do módulo da velocidade mostram que existe uma boa
correlação (R ~0.8) com os dados medidos no local B1 (Figura 18). O erro (RMSE) estimado para cerca
de um período de 6 meses corresponde a 0.16 m.s-1. A comparação das velocidades mostra que
mostra que as correntes naquele local têm uma grande oscilação ao ciclo maré viva-maré morta. As
intensidades de mais elevadas ocorrem nas vazantes quando o nível de água diminui, com valores de
pico na ordem de 1.0 m.s-1 na maré viva e 0.4 m.s-1 na maré morta.
6.4.3 - Turbidez e sedimentos finos
Para verificar a variação diária, quinzenal e mensal dos sedimentos coesivos foram comparados
resultados do modelo com os dados de turbidez medidos no local B1 durante um período contínuo
de mais de um ano e noutros pontos do estuário recorrendo a amostragens pontuais (Figura 18).
Começando pelas medidas realizadas no ponto B1 são apresentadas na Figura 36 comparações para
o 2º semestre de 2012 (6 meses de dados). Neste caso, como a turvação está diretamente
relacionada com a concentração de sedimentos em suspensão (Fink, 2005) e os dados de turbidez
foram registados com uma frequência de 20 min, é possível avaliar a variação diária, quinzenal e
mensal dos resultados do modelo. De facto, a correlação obtida entre as concentrações de
sedimentos coesivos simuladas pelo modelo e a turbidez medida foi da ordem de 0.70 o que mostra
que estes dois parâmetros estão fortemente correlacionados.
Analisando a série temporal de turbidez e de concentração de sedimentos observa-se que existe
similaridade na fase e nos picos de amplitude, embora, com o modelo a subestimar alguns picos
observados (Figura 36). O ciclo de maré explica, quase na sua totalidade a variabilidade temporal
observada (Figura 36, janela A, B e C). A única exceção são os picos diurnos em marés-vivas de
turbidez (Figura 36, janela D e E).
Quando se analisam os resultados na escala dos dias, observa-se que o modelo reproduz
corretamente os picos noturnos em maré viva mas tem mais dificuldade em reproduzir os picos
diurnos (diferenças de amplitude) registados nas medidas de turbidez. Este sinal diurno que origina o
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pico de turbidez (Figura 36, janela E) em marés vivas está muito provavelmente associado ao ciclo de
produção do fitoplâncton. O aumento de turbidez na coluna de água está associado a um incremento
da Clorofila-a. Nas medidas de Clorofila-a (Figura 37) observa-se uma sincronização entre o pico de
turbidez e o aumento de Clorofila-a durante o período diurno (Figura 37, janela A).
No estudo levado a cabo por Fielding et al., (1991) foi observada uma forte correlação entre turbidez
e partículas em suspensão na coluna de água e entre este último e a Clorofila a. As mesmas
conclusões foram obtidas por Joint & Pomroy (1981) e Randall & Day (1987) onde encontraram uma
correlação entre Clorofila-a e turbidez.

Figura 35 - Comparação entre as correntes medidas no local B1 (pontos roxo) e os valores previstos
pelo modelo MOHID (linha preta) para o período de 1 de julho a 31 de dezembro de 2012 (A), para
um ciclo de maré viva-morta em agosto de 2012 (B), para 5 dias de marés vivas em agosto de 2012
(C) e 5 dias de marés mortas em agosto de 2012
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Quadro 5 - Parâmetros estatísticos obtidos entre as medidas de correntes e os valores previstos pelo
modelo no local B1 para o período de 1 de julho a 31 de dezembro de 2012
ADCP

Nº dados

R

RMSE (m.s-1)

NRMSE (%)

Local B1

13294

0.797

0.16

22

Figura 36 - Comparação entre as medidas de turbidez no local B1 (pontos verde) e os sedimentos
coesivos previstos pelo modelo MOHID (linha preta) para o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro
de 2012 (A), para um período de seis meses (1 de junho a 31 de dezembro de 2012, B), para um ciclo
de maré viva-morta em julho de 2012 (C), para 15 dias de marés vivas em julho de 2012 (D) e
4 dias de marés vivas em julho de 2012 (E)
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Figura 37 - Comparação entre as medidas de turbidez no local B1 (pontos verde) e a
Clorofila-a medida (linha verde) para um ciclo de maré viva-morta em julho de 2012 e
4 dias de marés vivas em julho de 2012 (A)
Para além desta análise, foi igualmente feita uma avaliação da consistência das concentrações
calculadas com o modelo para o ano de 2012 e os valores disponíveis para diferentes pontos do
estuário. Para estes casos foram determinados parâmetros estatísticos (máximo, médio e mínimo)
calculados a partir do mês de cada ano das séries medidas entre 2004 a 2012 que são apresentados
da Figura 38 à Figura 42. Optou-se por considerar o ano de 2012 como o ano de referência para
comparação porque corresponde ao ano em que o modelo convergiu para as concentrações de
sedimentos em suspensão observados ao longo do estuário do Tejo após dois anos de simulação.
De um modo geral observa-se que o modelo representa com sucesso as bandas médias, máximas e
mínimas da distribuição de sedimentos em suspensão observada ao longo do estuário. As
concentrações durante as marés vivas são muitas vezes superior a 50 mg.l-1 nas estações localizadas
em áreas de menores profundidades e nas zonas mais profundas, nomeadamente perto da foz do
estuário, as concentrações são inferiores a 50 mg.l-1 (ST12, ST21 e ST23).
Na área de estudo propriamente dita (locais ST53, ST54, ST65), observa-se que o modelo reproduz
bem a banda estatística obtida através das medidas com mínimos da ordem de 10 mg.l-1 e máximos
da ordem de 100 mg.l-1. Nestas condições, assume-se que o modelo reproduz de uma forma geral a
variabilidade observada em termos de concentração de sedimentos coesivos em suspensão no
estuário do Tejo a uma escala anual.
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Figura 38 - Comparação dos sedimentos coesivos simulados para o ano de 2012 e o mínimo, mediana
e máximo mensal obtido com base nas medidas entre 2004 e 2012 nos locais ST12, ST21, ST23 e ST32

Figura 39 - Comparação dos sedimentos coesivos simulados para o ano de 2012 e o mínimo, mediana
e máximo mensal obtido com base nas medidas entre 2004 e 2012 nos locais ST41, ST43, ST51 e ST53
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Figura 40 - Comparação dos sedimentos coesivos simulados para o ano de 2012 e o mínimo, mediana
e máximo mensal obtido com base nas medidas entre 2004 e 2012 nos locais ST54, ST61, ST64 e ST65

Figura 41 - Comparação dos sedimentos coesivos simulados para o ano de 2012 e o mínimo, mediana
e máximo mensal obtido com base nas medidas entre 2004 e 2012 nos locais ST71, ST73, ST74 e ST81
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Figura 42 - Comparação dos sedimentos coesivos simulados para o ano de 2012 e o mínimo, mediana
e máximo mensal obtido com base nas medidas entre 2004 e 2012 nos locais ST84, ST82, ST91
A fim de permitir uma visão mais objetiva do nível de ajustamento destes valores (dada a sua
dispersão no tempo) aos resultados do modelo, foi igualmente uma comparação dos dados das
concentrações correspondentes a diferentes percentis das medidas com os resultados do modelo
para os mesmos percentis. Os resultados apresentados na Figura 43 e correspondentes a análises
efetuadas nas estações ST53, ST65 e ST54 reforçam a evidência que o modelo consegue reproduzir
bem as concentrações de sedimentos em suspensão na coluna de água e que se aproxima dos
valores máximos medidos.

58/141
O_1644_00_F2_EP_AF_Rev02.docx

AF – Acessibilidades Marítimo-Fluviais

Figura 43 - Concentrações de sedimentos coesivos na coluna de água na zona de estudo na situação
de referência. A concentração corresponde ao P90 das medidas (2004 a 2012) nos locais assinalados
e sua comparação com o P90 obtido com o modelo
6.5 - Análise dos impactes das dragagens na hidrodinâmica e processos de transporte
A análise dos impactes das duas soluções de projeto tem em consideração os aspetos relacionados
com a hidrodinâmica, os processos de transporte e a qualidade da água. Para este fim foram
simulados cenários tendo em consideração a situação de referência (Figura 44) e a duas soluções de
canais de navegação alternativas (Figura 45 e Figura 46).
Para analisar o impacte das soluções propostas foram efetuadas simulações para o mês de Julho de
2012. Os resultados do modelo para este mês na estação ST65 (estação mais próxima da zona de
interesse) apresentam valores de percentil de concentração de sedimentos finos muito próximos dos
valores medidos (Figura 43). Adicionalmente as simulações tiveram-se que restringir a 1 mês por
causa do esforço cálculo necessário. Uma simulação de 1 mês em 3D demora 3 dias num cluster de
alta performance com 48 cores (http://www.cesga.es/).
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO
1.1. Descrição e Objetivo
O presente relatório foi realizado no âmbito do EIA do Terminal de Contentores do Barreiro com
maiores especificações em Relatório próprio.
Foi avaliado os Valores Limite de Exposição junto Escola Básica Álvaro Velho localizada na Avenida
Nacionalizações, Barreiro.
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1
e 2 (2011), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento
Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007.

1.2. Dados Identificadores dos Ensaios

Requerente
Atividade avaliada
Local da medição exterior
Identificação/Caracterização
das Fontes de Ruído

NEMUS
Medições no âmbito do EIA do Terminal de
Contentores do Barreiro
P1
Latitude: 38°39'47.31"N
Longitude: 9° 3'17.86"W
Ruídos trafego rodoviario, Ruidos naturais

1.3. Definições
Designações do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2011) - No âmbito do Decreto-Lei
nº 9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e
“ruído residual” equivale a “som residual”.
▪
Som total - Som global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto
pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes.
▪
Som específico - Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está
associada a uma determinada fonte.
▪
Som residual - Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são
suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração.
▪

Designações do som total, específico e residual

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1)
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b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1)
1 som total; 2 som específico A; 3 som específico B; 4 som específico C; 5 som residual.

Notas : O nível sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicos são suprimidos.
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos.
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração.

Som inicial - Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer
modificação.
▪
Som flutuante - Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação,
varia significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo.
▪
Som intermitente - Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s.
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de
comboios, ruído de aeronaves, e ruído de compressores de ar.
▪
Som impulsivo - Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um
impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s.
▪
Som tonal - Som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de
banda estreita que emergem de modo audível do som total.
▪
Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a
abranger as atividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos” :
- Diurno (07h00min. às 20h00min.)
- Entardecer (20h00min. às 23h00min.)
- Noturno (23h00min. às 07h00min.).
▪

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”.
▪
Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”.
▪
Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma
situação determinada;
▪
Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído
referido naquele intervalo de tempo.
▪

 1 T LA(t ) 
L Aeq = 10 log10   10 10 dT  dB(A)
0
T

sendo:
LA (t)
T

o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A);
o período de referência em que ocorre o ruído particular
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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 atualizada correspondente, determinado durante
uma série de períodos diurnos representativos de um ano”, expresso em dB(A);
▪
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 atualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano”, expresso em dB(A);
▪
Indicador de Ruído Noturno (Ln) ou (Lnight)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante
uma série de períodos noturnos representativos de um ano” , expresso em dB(A);
▪
Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Noturno (Lden)- “o indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:
▪

Zonas Sensíveis - “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 café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno;
▪
Zonas Mistas - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação
seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona
sensível”;
▪
Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de
edificação”.
▪

2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO
2.1. Metodologia
Nº
7

8

Ensaio
Medição de níveis de pressão sonora.
Determinação do nível sonoro médio de
longa duração
Medição dos níveis de pressão sonora.
Critério de incomodidade

Método de Ensaio
NP ISO 1996-1:2011
NP ISO 1996-2:2011
SPT_08_RAMB_Lden_07: 27-10-2014
NP ISO 1996-1:2011
NP ISO 1996-2:2011
Anexo I do Decreto-Lei nº 9/2007
SPT_07_INCO_06: 15-01-2015

Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com
a normalização aplicável, nomeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011). A análise dos
resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de
Janeiro.
Na avaliação da incomodidade sonora são seguidos os critérios estabelecidos no artigo 13º, com base
nas diferenças de LAeq do ruído ambiente e residual, consideradas as correções indicadas no anexo I.
Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no Capítulo III – Artigo 11º - Valores limite de
exposição, nomeadamente;
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Ponto 1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os
seguintes valores limite de exposição:
- 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;
- 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;
Ponto 3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nºs 2 e 3 do artigo 6º,
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores
limites de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).
Capítulo III – Artigo 13º - Atividades ruidosas permanentes
Ponto 1 – “A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão
sujeitos”:
a) “Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º”; e
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 atividade
ou atividades 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
noturno”, consideradas as correções indicadas no anexo I da Legislação.
De acordo com o ponto 1 deste anexo, o valor de LAeq do ruído ambiente determinado durante a
ocorrência do ruído particular é corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do
ruído, passando a designar-se por Nível de Avaliação - LAr, de acordo com a seguinte expressão:
LAr = LAeq + K1 + K2
onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva.
O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo do tempo de avaliação
consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, considerando as bandas centradas nas
frequências centrais entre 50 e 10000 Hz, se o nível de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A)
ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal.
Para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação
determina-se a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,T, medido em simultâneo
com a característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB, o ruído deverá ser
considerado impulsivo.
Caso se detetem componentes tonais, K1 é igual a 3 dB(A). O mesmo acontece, quando se verificam
componentes impulsivas, em que K2 é igual a 3 dB(A), ou K1=0 dB(A) e K2=0 dB(A) se estas
componentes não forem identificadas. Caso se verifiquem as duas características em simultâneo, ao
valor de LAeq é adicionado 6 dB(A).
De acordo com o ponto 2 do mesmo anexo, aos valores limite da diferença entre o L Aeq do ruído
ambiente que inclui o ruído particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual estabelecidos na alínea
b) do nº1 do artigo 13º, é adicionado o valor D, em função da relação percentual entre a duração
acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
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Valor da relação percentual (q) entre a
duração acumulada de ocorrência do
ruído particular e a duração total do
período de referência
q ≤ 12,5%
12,5% < q ≤ 25%
25% < q ≤ 50%
50% < q ≤ 75%
q > 75%

Valor Limite [dB(A)]
Período
Período
Diurno Entardecer
9
8
7
6
5

8
7
6
5
4

Período Noturno
5 ª)
5 ª)
5
4
3

6 b)
5 ª)
5
4
3

a) Valores aplicáveis a atividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 h.
b) Valores aplicáveis a atividades com horário de funcionamento até às 24 h

O disposto no ponto 1 alínea b), 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 receção igual ou inferior a 27 dB(A),
considerando o estabelecido nos nºs 1 e 4 do anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007.
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2.2. Instrumentação e Medições
As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado,
nomeadamente:
- Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Master, nº de
Série 61277 e respetivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683822:
- Data da Última Verificação Periódica: novembro de 2017;
- Certificado de Verificação Número 245.70 / 17.56627.
- Termo-anemómetro Marca Kestrel, Modelo 5500, SN 2154674, Certificados de Calibração
AEROMETROLOGIE T17-103627 de 23-03-2017 e A17-103627 de 24-03-2017 (termómetro e
anemómetro, respetivamente).
Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os
respetivos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições procedeu-se à
calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não diferiu do inicial mais
do que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é
repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa
do desvio, de acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório.
No ponto exterior as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro
situado a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, ou a 1,5 m acima da cota do recetor sensível
avaliado.
As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído,
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o L Aeq (nível
sonoro contínuo equivalente).
No caso de se recorrer à técnica de amostragem é fundamental o conhecimento prévio do regime de
funcionamento da fonte no período de referência em análise e no intervalo de tempo de longa
duração em questão, para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha das
medições, número de medições e respetiva duração).
Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo
de referência nem marcados regimes de sazonalidade, deverão ser caracterizados pelo menos dois
dias, cada um com pelo menos uma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em
causa. Por amostra entende-se um intervalo de tempo de observação que pode conter uma ou mais
medições.
A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresentada:
𝑛
1
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × 𝑙𝑔 [ ∑ 10(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖/10 ]
𝑛
𝑖=1

Onde:
- n é o número de medições,
- (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡 )𝑖 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.
Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de
referência que se apresentem associadas a ciclos distintos de funcionamento da fonte, devem ser
efetuadas pelo menos duas amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração,
mantém-se a necessidade de efetuar recolhas em pelo menos dois dias.
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
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Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser
aplicada a seguinte equação:
𝑛
1
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × 𝑙𝑔 [ ∑ 𝑡𝑖 × 10(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖/10 ]
𝑇
𝑖=1

Onde:
- n é o número de medições,
- 𝑡𝑖 é a duração do ciclo i,
- (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡 )𝑖 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.
- 𝑇 = ∑ 𝑡𝑖 corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de
referência em análise.
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de
propagação que influenciam o registo de medição.
Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o valor do
indicador de longa duração Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a partir dos valores médios
de níveis de exposição sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, ponderados em função
das suas ocorrências relativas no intervalo de tempo de longa duração em causa.
Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem-se
𝑇
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = ̅̅̅̅̅
𝐿𝐴𝐸 + 10 × 𝑙𝑔 𝑛 − 10 × 𝑙𝑔( )
𝑡0
Onde:
- 𝐿𝐴𝐸 é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no
intervalo de tempo T (em segundos),
- 𝑡0 =1 segundo.
No presente caso as amostragens foram efetuadas em conformidade com o Procedimento Interno do
Laboratório, 2 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos em outro
dia, e a realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre
amostras, tal como se descreve no Anexo B – Plano de Amostragens.
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3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES
3.1. Dados Obtidos
Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente e ruído residual, realizadas para os Períodos
considerados são apresentados nos quadros seguintes.
Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

19/09/2018

1
Med.2
Mem.

19/09/2018

2
Med.3
Mem.

Tonais:

Das

Med.1
Mem.

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalisantes

20/09/2018

14:27
às

66.2

68.5

Impulsivas:

14:42

Não

Das

Tonais:

14:42
às

66.4

68.8

Não
Impulsivas:

14:57

Não

Das

Tonais:

15:27
às

66.4

68.7

15:42

7

Não

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Ruído tráfego rodoviário muito audível;
Ruídos naturais audível; Temp. 30.3ºC;
Velocidade do Vento entre 1-2 m/s

Ruído tráfego rodoviário muito audível;
Ruídos naturais audível; Temp. 30.3ºC;
Velocidade do Vento entre 1-2 m/s

Ruído tráfego rodoviário muito audível;
Ruídos naturais audível; Temp. 26.7ºC;
Velocidade do Vento entre 1-2 m/s

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

19/09/2018

3
Med.2
Mem.

19/09/2018

4
Med.3
Mem.
8

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalisantes

20/09/2018

21:59
às

Tonais:
62.3

64.8

Não
Impulsivas:

22:14

Não

Das

Tonais:

22:14
às

61.0

63.6

Não
Impulsivas:

22:29

Não

Das

Tonais:

22:40

Não

às
22:55

62.3

64.9

Impulsivas:
Não

Observações

Ruído tráfego rodoviário muito audível;
Ruídos naturais audível; Temp. 22.8ºC;
Velocidade do Vento entre 1-2 m/s

Ruído tráfego rodoviário muito audível;
Ruídos naturais audível; Temp. 22.8ºC;
Velocidade do Vento entre 1-2 m/s

Ruído tráfego rodoviário muito audível;
Ruídos naturais audível; Temp. 22.6ºC;
Velocidade do Vento entre 1-2 m/s
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Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

19/09/2018

6
Med.2
Mem.

20/09/2018

9
Med.3
Mem.
10

Tonais:

Das

Med.1
Mem.

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalisantes

28/09/2018

23:30
às

60.4

63.0

Não
Impulsivas:

23:45

Não

Das

Tonais:

23:00
às

61.2

63.9

Não
Impulsivas:

23:15

Não

Das

Tonais:

1:08
às
1:23

60.1

62.7

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Ruído tráfego rodoviário muito audível;
Ruídos naturais audível; Temp. 21.9ºC;
Velocidade do Vento entre 1-2 m/s

Ruído tráfego rodoviário muito audível;
Ruídos naturais audível; Temp. 21.4ºC;
Velocidade do Vento entre 1-2 m/s

Ruído tráfego rodoviário muito audível;
Ruídos naturais audível; Temp. 23.8ºC;
Velocidade do Vento entre 1-2 m/s
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3.2. Avaliação dos Valores Limite de Exposição
(verificação do artigo 11º, do Regulamento Geral do Ruído)
O resultado das medições é apresentado na forma de média logarítmica, das medições efetuadas
entre os dias 19 a 28 de Setembro de 2018.
Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) Período do Entardecer (20h-23h)
LAeq

LAeq

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4
Med.5
Med.6

19/09/2018
19/09/2018
20/09/2018
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900

66.2
66.4
66.4
0.0
0.0
0.0

Período Nocturno (23h-07h)
LAeq

fast

Ld [dB(A)]

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

66.3

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4
Med.5
Med.6

19/09/2018
19/09/2018
20/09/2018
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900

62.3
61.0
62.3
0.0
0.0
0.0

fast

Le [dB(A)]

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

61.9

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4
Med.5
Med.6

19/09/2018
20/09/2018
28/09/2018
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900

60.4
61.2
60.1
0.0
0.0
0.0

Ln [dB(A)]

60.6

Lden
[dB(A)]

68.3

Lden Cmet Ln Cmet
[dB(A)] [dB(A)]

68.3

60.6

Os indicadores resultantes foram os seguintes:
Exterior: Ld = 66.3 dB(A) ; Le = 61.9 dB(A); Ln = 60.6 dB(A); Lden = 68.3 dB(A)
De forma a efetuar uma extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou
recetor avaliado são efetuadas as correções Cmet:
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet diurno
Le de Longa Duração = Le - Cmet Entardecer
Ln de Longa Duração = Ln - Cmet noctuno
Nota :
Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1
e
Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp < 0.1
Onde:
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o recetor) em metros.
C0 – Fator que depende das estatísticas meteorológicas locais, da velocidade e direção do vento e dos gradientes de
temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C0 diurno = 1.47 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e
C0 noturno = 0 dB(A)

No caso concreto, todas as medições foram efetuadas em condições favoráveis de propagação, a
fonte dominante era o tráfego rodoviário local, pelo que h s = 0.5 metros; o microfone encontrava-se
a 4.0 metros = hr e a distância do microfone à via ou fonte dominante (dp) em causa é de
aproximadamente de 10 metros, pelo que Cmet Diurno = 0.0 dB (A); Cmet Entardecer = 0.0 dB (A) e Cmet
Noturno = 0 dB(A).
O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração:
Ld = 66.3 dB(A) ; Le = 61.9 dB(A); Ln = 60.6 dB(A); Lden = 68.3 dB(A)
Os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos são 68 e 61 dB (A) respetivamente (tendo em conta
as regras de arredondamento aplicáveis), excedem os limites aplicáveis qualquer que seja a
classificação definida por parte da autarquia.
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3.3. Interpretação dos Resultados e Conclusões
No local analisado e nas condições verificadas nos dias de ensaio, os níveis sonoros de longa duração,
analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição no exterior (artigo 11º do Regulamento Geral do
Ruído) excedem os limites aplicáveis qualquer que seja a classificação definida por parte da autarquia.
Os resultados são válidos nas condições em que decorreram as medições.

28-09-2018
Elaborado:

Verificado e Aprovado por:

Assinatura
Assinatura
(Nuno Medina)
(Técnico de Laboratório)
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(João Pedro Silva)
(Eng.º Mc., D.F.A. Eng.ª Acústica)
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ANEXOS
A | Localização e Fotografias
B | Plano de Amostragens
C | Certificado de Acreditação (L0535)
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A | Localização e Fotografias
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B | Plano de Amostragens
Este anexo tem como objetivo apresentar a análise efetuada em termos de representatividade do Plano
de mostragens selecionado.
1- Qual o Plano de Amostragens usado no presente Estudo?
 Plano Geral;  Outro Plano.
2- Descrição geral do tipo(s) de fonte(s) de ruído em análise:
 Tráfego rodoviário;  Tráfego ferroviário;  Tráfego aéreo;  Indústria;  Outra
Especificidade da fonte com influência na representatividade: Nada a assinalar
3- Descrição e justificação da adequabilidade do Plano de Amostragens Geral para o presente Estudo:
Descrição do Plano de Amostragens Geral: 2 amostras de 15 minutos (exterior) em 1 dia e 1 amostra
de 15 minutos em outro dia. Se a diferença entre amostragens for superior a 5 dB realizar nova
amostragem.
Justificação do Plano de Amostragens Geral: A informação administrativa obtida e o observado in
situ não evidenciam qualquer caraterística especial da fonte de ruído em apreço que permita
concluir, à partida, pela inadequabilidade do Plano de Amostragens geral para o presente Estudo.
4- Descrição e justificação da adequabilidade do Outro Plano de Amostragens para o presente Estudo:
Descrição do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar.
Justificação do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar.
5- Comentário:
Nada a assinalar.
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C | Certificado de Acreditação (L0535)
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO
1.1. Descrição e Objetivo
O presente Relatório de Ensaio foi realizado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Terminal de
Contentores do Barreiro, correspondendo à caraterização da Situação de Referência.
Trata-se da efetivação de novas medições e novo Relatório, complementando as medições efetuadas
em 2016 e alvo do Relatório de referência “16.506.RAIE.Rlt1.Vrs1-SCHIU”.
Em suma foi efetuada uma nova amostra de 15 minutos por período (dia, entardecer e noite) em cada
um dos 6 Pontos de Medição anteriores (P1 a P6), e novas medições (3 amostragens de 15 minutos em
cada período) em um novo ponto, denominado por P1b, o que fez com que o ponto P1 anterior passasse
a ser denominado por P1a.
Este Relatório de Ensaios é parte integrante de capitulo(s) específico(s) do Estudo de Impacte Ambiental,
relativamente à componente Ambiente Sonoro, onde podem ser encontrados todos os
desenvolvimentos do Estudo relativamente ao Ambiente Sonoro, e onde são resumidos os valores
obtidos no presente Relatório de Ensaio.
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1
e 2 (2011), e no Guia prático para medições de ruído ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente, de
outubro de 2011, sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no
Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007.

1.2. Dados Identificadores dos Ensaios

Requerente

NEMUS

Atividade avaliada

Ruído de Referência na zona do Futuro Terminal
de Contentores do Barreiro

Localização da atividade

Barreiro/Lavradio

Local da medição interior

-

P1a (anterior P1): 38°40'11.98"N; 9° 3'21.34"W
P1b (novo ponto): 38°40'11.0"N; 9°03'13.6"W
P2: 38°39'56.37"N; 9° 4'30.46"W
Local da medição exterior
P3: 38°39'59.67"N; 9° 4'8.37"W
P4: 38°39'57.77"N; 9° 3'22.29"W
P5: 38°39'46.56"N; 9° 3'10.83"W
P6: 38°39'48.66"N; 9° 3'21.02"W
Identificação/Caracterização Tráfego rodoviário, aéreo, ferroviário, indústria,
das Fontes de Ruído
pessoas a passar, ondulação
Horário de funcionamento
do estabelecimento

24h
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1.3. Definições
Designações do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2011) - No âmbito do Decreto-Lei
nº 9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e
“ruído residual” equivale a “som residual”.
▪
Som total - Som global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto
pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes.
▪
Som específico - Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está
associada a uma determinada fonte.
▪
Som residual - Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são
suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração.
▪

Designações do som total, específico e residual

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1)

b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1)
1 som total; 2 som específico A; 3 som específico B; 4 som específico C; 5 som residual.

Notas : O nível sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicos são suprimidos.
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos.
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração.

Som inicial - Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer modificação.
▪
Som flutuante - Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, varia
significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo.
▪
Som intermitente - Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s.
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de comboios,
ruído de aeronaves, e ruído de compressores de ar.
▪
Som impulsivo - Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um
impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s.
▪
Som tonal - Som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de
banda estreita que emergem de modo audível do som total.
▪
Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a
abranger as atividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos” :
▪
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- Diurno (07h00min. às 20h00min.)
- Entardecer (20h00min. às 23h00min.)
- Noturno (23h00min. às 07h00min.).
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”.
▪
Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por
meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”.
▪
Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma
situação determinada;
▪
Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo - nível
sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido
naquele intervalo de tempo.
▪

 1 T LA(t ) 
L Aeq = 10 log10   10 10 dT  dB(A)
0
T

sendo:
LA (t)
T

o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A);
o período de referência em que ocorre o ruído particular

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 atualizada correspondente, determinado durante uma
série de períodos diurnos representativos de um ano”, expresso em dB(A);
▪
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 atualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano”, expresso em dB(A);
▪
Indicador de Ruído Noturno (Ln) ou (Lnight)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma
série de períodos noturnos representativos de um ano” , expresso em dB(A);
▪
Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Noturno (Lden)- “o indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:
▪

Zonas Sensíveis - “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 café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno;
▪
Zonas Mistas - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação
seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível”;
▪
Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de
edificação”.
▪
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO
2.1. Metodologia
Nº
7

Ensaio
Método de Ensaio
Medição de níveis de pressão sonora.
NP ISO 1996-1:2011
Determinação do nível sonoro médio de NP ISO 1996-2:2011
longa duração
SPT_08_RAMB_Lden_07: 27-10-2014

Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com
a normalização aplicável, nomeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011). A análise dos
resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de
Janeiro.
Na avaliação da incomodidade sonora são seguidos os critérios estabelecidos no artigo 13º, com base
nas diferenças de LAeq do ruído ambiente e residual, consideradas as correções indicadas no anexo I.
Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no Capítulo III – Artigo 11º - Valores limite de
exposição, nomeadamente;
Ponto 1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os
seguintes valores limite de exposição:
- 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;
- 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;
Ponto 3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nºs 2 e 3 do artigo 6º, para
efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limites
de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).
Capítulo III – Artigo 13º - Atividades ruidosas permanentes
Ponto 1 – “A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão
sujeitos”:
a) “Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º”; e
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 atividade
ou atividades 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 noturno”,
consideradas as correções indicadas no anexo I da Legislação.
De acordo com o ponto 1 deste anexo, o valor de LAeq do ruído ambiente determinado durante a
ocorrência do ruído particular é corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído,
passando a designar-se por Nível de Avaliação - LAr, de acordo com a seguinte expressão:
LAr = LAeq + K1 + K2
onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva.
O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo do tempo de avaliação
consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, considerando as bandas centradas nas
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frequências centrais entre 50 e 10000 Hz, se o nível de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A)
ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal.
Para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação determinase a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,T, medido em simultâneo com a
característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB, o ruído deverá ser considerado
impulsivo.
Caso se detetem componentes tonais, K1 é igual a 3 dB(A). O mesmo acontece, quando se verificam
componentes impulsivas, em que K2 é igual a 3 dB(A), ou K1=0 dB(A) e K2=0 dB(A) se estas componentes
não forem identificadas. Caso se verifiquem as duas características em simultâneo, ao valor de LAeq é
adicionado 6 dB(A).
De acordo com o ponto 2 do mesmo anexo, aos valores limite da diferença entre o L Aeq do ruído
ambiente que inclui o ruído particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual estabelecidos na alínea b)
do nº1 do artigo 13º, é adicionado o valor D, em função da relação percentual entre a duração
acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência.
Valor da relação percentual (q) entre a
duração acumulada de ocorrência do
ruído particular e a duração total do
período de referência

Valor Limite [dB(A)]
Período Período
Diurno Entardecer

Período Noturno

q ≤ 12,5%

9

8

5 ª)

6 b)

12,5% < q ≤ 25%
25% < q ≤ 50%
50% < q ≤ 75%
q > 75%

8
7
6
5

7
6
5
4

5 ª)
5
4
3

5 ª)
5
4
3

a) Valores aplicáveis a atividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 h.
b) Valores aplicáveis a atividades com horário de funcionamento até às 24 h

O disposto no ponto 1 alínea b), 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 receção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o
estabelecido nos nºs 1 e 4 do anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007.
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2.2. Instrumentação e Medições
As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado,
nomeadamente:
- Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Master, nº de Série
61277 e respetivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683822:
- Data da Última Verificação Periódica: novembro de 2017;
- Certificado de Verificação Número 245.70 / 17.56627.
Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os
respetivos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições procedeu-se à
calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não diferiu do inicial mais do
que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é
repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa
do desvio, de acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório.
Todas as medições foram efetuadas no exterior a 1,5 m de altura, com o sonómetro fixado a um tripé.
As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, DecretoLei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o L Aeq (nível sonoro
contínuo equivalente).
No caso de se recorrer à técnica de amostragem é fundamental o conhecimento prévio do regime de
funcionamento da fonte no período de referência em análise e no intervalo de tempo de longa duração
em questão, para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha das medições,
número de medições e respetiva duração).
Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo
de referência nem marcados regimes de sazonalidade, deverão ser caracterizados pelo menos dois dias,
cada um com pelo menos uma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em causa.
Por amostra entende-se um intervalo de tempo de observação que pode conter uma ou mais medições.
A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresentada:
𝑛
1
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × 𝑙𝑔 [ ∑ 10(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡 )𝑖/10 ]
𝑛
𝑖=1

Onde:
- n é o número de medições,
- (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡 )𝑖 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.
Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de
referência que se apresentem associadas a ciclos distintos de funcionamento da fonte, devem ser
efetuadas pelo menos duas amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração,
mantém-se a necessidade de efetuar recolhas em pelo menos dois dias.
Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser
aplicada a seguinte equação:
𝑛

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇

1
= 10 × 𝑙𝑔 [ ∑ 𝑡𝑖 × 10(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖/10 ]
𝑇
𝑖=1

Onde:
- n é o número de medições,
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- 𝑡𝑖 é a duração do ciclo i,
- (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡 )𝑖 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.
- 𝑇 = ∑ 𝑡𝑖 corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de
referência em análise.
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de
propagação que influenciam o registo de medição.
Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o valor do
indicador de longa duração Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a partir dos valores médios de
níveis de exposição sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, ponderados em função das
suas ocorrências relativas no intervalo de tempo de longa duração em causa.
Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem-se
𝑇
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = ̅̅̅̅̅
𝐿𝐴𝐸 + 10 × 𝑙𝑔 𝑛 − 10 × 𝑙𝑔( )
𝑡0
Onde:
- 𝐿𝐴𝐸 é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no
intervalo de tempo T (em segundos),
- 𝑡0 =1 segundo.
No presente caso as amostragens foram efetuadas em conformidade com o Procedimento Interno do
Laboratório, 2 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos em outro
dia, e a realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre
amostras, tal como se descreve no Anexo B – Plano de Amostragens.
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3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES
3.1. Dados Obtidos
Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente, realizadas para os Períodos considerados são
apresentados nos quadros seguintes.

Ponto 1a - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Med.1
22/02/2016

15:04

Tonais:
58,2

62,0

Sim

Mem.

às

1

15:19

Não

Das

Tonais:

18:21

Não

Med.2
22/02/2016

60,2

63,7

Impulsivas:

Mem.

às

10

18:36

Não

Das

Tonais:

11:14

Não

Med.3
23/02/2016

59,8

63,0

Impulsivas:

Mem.

às

38

11:29

Não

Das

Tonais:

16:20

Não

Med.3
16/05/2018

Mem.

às

55

16:35

58,3

61,8

Impulsivas:

Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
(origem tonalidade) ao longe, lavagem
de automóveis e tráfego aéreo
esporádico.Temp. 19ºC; Velocidade
do Vento. 0 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis e
tráfego aéreo esporádico.Temp. 15ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis e
tráfego aéreo esporádico.Temp. 13ºC;
Velocidade do Vento. 0 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis e
tráfego aéreo esporádico.Temp. 29ºC;
Velocidade do Vento. < 1 m/s

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_11
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Ponto 1b - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
Mem.

16/05/2018

56
Med.2
Mem.

17/05/2018

76
Med.3
Mem.

17/05/2018

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Tonais:

16:38

Não

às

53,1

56,4

16:53

Não

Das

Tonais:

18:02

Não

às

57,0

60,6

Impulsivas:

18:17

Não

Das

Tonais:

18:17

Não

às

55,3

58,5

18:32

77

Impulsivas:

Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis,
movimentações do bairro e centro de
saúde e tráfego aéreo
esporádico.Temp. 29ºC; Velocidade
do Vento. <1 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis,
movimentações do bairro e centro de
saúde e tráfego aéreo
esporádico.Temp. 24ºC; Velocidade
do Vento. <1 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis,
movimentações do bairro e centro de
saúde e tráfego aéreo
esporádico.Temp. 24ºC; Velocidade
do Vento. <1 m/s

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Med.1
22/02/2016

15:35

Tonais:
53,6

56,9

Não

Mem.

às

2

15:50

Não

Das

Tonais:

Med.2
22/02/2016

18:57

58,8

62,0

Impulsivas:

Não

Mem.

às

12

19:12

Não

Das

Tonais:

Med.3
23/02/2016

10:54

56,0

59,5

Impulsivas:

Não

Mem.

às

37

11:09

Não

Das

Tonais:

Med.4
16/05/2018

18:10

Mem.

às

60

18:25

58,3

61,7

Impulsivas:

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Av. Bento Gonçalves,
ondulação e Indústria.Temp. 19ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Bento Gonçalves,
ondulação e Indústria.Temp. 14ºC;
Velocidade do Vento. 0-2 m/s

Tráfego Av. Bento Gonçalves,
ondulação e Indústria.Temp. 13ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Bento Gonçalves,
ondulação e Indústria.Temp. 27ºC;
Velocidade do Vento. <1 m/s

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Med.1
22/02/2016

16:00

Tonais:
60,9

64,2

Não

Mem.

às

3

16:15

Não

Das

Tonais:

Med.2
22/02/2016

18:40

61,8

65,2

Impulsivas:

Sim

Mem.

às

11

18:55

Não

Das

Tonais:

10:37

Não

Med.3
23/02/2016

61,8

65,5

Impulsivas:

Mem.

às

36

10:52

Não

Das

Tonais:

18:29

Não

Med.4
16/05/2018

Mem.

às

61

18:44

61,5

64,7

Impulsivas:

Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Rua Industrial Alfredo da Silva
e Indústria.Temp. 18ºC; Velocidade
do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Rua Industrial Alfredo da Silva
e Indústria (origem tonalidade).Temp.
14ºC; Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Rua Industrial Alfredo da
Silva e Indústria.Temp. 12ºC;
Velocidade do Vento. 0 m/s

Tráfego Rua Industrial Alfredo da
Silva e Indústria.Temp. 27ºC;
Velocidade do Vento. <1 m/s

Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

Med.2
22/02/2016

9
Med.3
Mem.

Med.4

57

Não
65,8

16/05/2018

69,1

Impulsivas:

16:41

Não

Das

Tonais:

18:04

Não

às

63,7

67,3

Impulsivas:

18:19

Não

Das

Tonais:

11:32
23/02/2016

39

Mem.

às

às

62,9

66,7

Não
Impulsivas:

11:47

Não

Das

Tonais:

17:02

Não

às
17:17

Observações

Tonais:

16:26
22/02/2016

4

Mem.

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

64,5

68,3

Impulsivas:
Não

Tráfego Av. Nacionalizações e tráfego
aéreo esporádico.Temp. 18ºC;
Velocidade do Vento. 0 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações e tráfego
aéreo esporádico.Temp. 16ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações e tráfego
aéreo esporádico.Temp. 13ºC;
Velocidade do Vento. 0 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações e tráfego
aéreo esporádico.Temp. 28ºC;
Velocidade do Vento. <1 m/s

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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Ponto 5 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
Mem.

22/02/2016

5
Med.2
Mem.

22/02/2016

8
Med.3
Mem.

23/02/2016

34
Med.4
Mem.

16/05/2018

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Tonais:

16:48

Não

às

60,8

64,5

17:03

Não

Das

Tonais:

17:47

Não

às

64,5

67,7

Impulsivas:

18:02

Não

Das

Tonais:

10:00

Não

às

65,3

68,7

Impulsivas:

10:15

Não

Das

Tonais:

17:23

Não

às

64,8

68,6

17:38

58

Impulsivas:

Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego EN 11-1 e Rua Dr. Miguel
Bombarda, tráfefo ferroviário ao longe
esporádico, pessoas (alunos) a
passar e tráfego aéreo esporádico.
Temp. 18ºC; Velocidade do Vento. 01 m/s
Tráfego EN 11-1 e Rua Dr. Miguel
Bombarda, tráfefo ferroviário ao longe
esporádico, pessoas (alunos) a
passar e tráfego aéreo esporádico.
Temp. 16ºC; Velocidade do Vento. 01 m/s
Tráfego EN 11-1 e Rua Dr. Miguel
Bombarda, tráfefo ferroviário ao longe
esporádico, pessoas (alunos) a
passar e tráfego aéreo esporádico.
Temp. 12ºC; Velocidade do Vento. 0
m/s
Tráfego EN 11-1 e Rua Dr. Miguel
Bombarda, tráfefo ferroviário ao longe
esporádico, pessoas (alunos) a
passar e tráfego aéreo esporádico.
Temp. 28ºC; Velocidade do Vento.
<1 m/s

Ponto 6 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
Mem.

22/02/2016

6
Med.2
Mem.

22/02/2016

7
Med.3
Mem.

23/02/2016

35
Med.4
Mem.
59

16/05/2018

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Tonais:

17:15

Não

às

59,1

67,3

Impulsivas:

17:30

Sim

Das

Tonais:

17:30

Não

às

58,8

62,0

Impulsivas:

17:45

Não

Das

Tonais:

10:17

Não

às

54,8

58,0

Impulsivas:

10:32

Não

Das

Tonais:

17:44

Não

às
17:59

55,8

59,0

Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Av. Nacionalizações, tráfego
aéreo esporádico e ladrar de cães
(esporádico; razão da impulsividade).
Temp. 18ºC; Velocidade do Vento. 01 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, tráfego
aéreo esporádico e ladrar de cães.
Temp. 17ºC; Velocidade do Vento. 01 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, tráfego
aéreo esporádico e ladrar de cães.
Temp. 12ºC; Velocidade do Vento. 0
m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, tráfego
aéreo esporádico e ladrar de cães.
Temp. 28ºC; Velocidade do Vento. <1
m/s

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_11
Relatório: 18.829.RAIE.Rlt1.Vrs1-SCHIU
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Ponto 1a - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
22/02/2016

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Tonais:

20:33

Não

58,8

62,1

Mem.

às

15

20:48

Não

Das

Tonais:

20:48

Não

Med.2
22/02/2016

53,4

56,9

Impulsivas:

Mem.

às

16

21:03

Não

Das

Tonais:

22:25

Não

Med.3
23/02/2016

54,2

57,6

Impulsivas:

Mem.

às

45

22:40

Não

Das

Tonais:

20:00

Não

Med.4
16/05/2018

Mem.

às

62

20:15

58,7

62,1

Impulsivas:

Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis e
tráfego aéreo esporádico.Temp. 13ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis e
tráfego aéreo esporádico.Temp. 12ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis e
tráfego aéreo esporádico.Temp. 12ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis e
tráfego aéreo esporádico.Temp. 23ºC;
Velocidade do Vento. <2 m/s

Ponto 1b - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
Mem.

16/05/2018

63
Med.2
Mem.

17/05/2018

79
Med.3
Mem.
80

17/05/2018

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Tonais:

20:18

Não

às

54,4

57,7

Impulsivas:

20:33

Não

Das

Tonais:

22:21

Não

às

52,4

55,8

Impulsivas:

22:36

Não

Das

Tonais:

22:36

Não

às
22:51

49,8

53,0

Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis,
movimentações do bairro e centro de
saúde e tráfego aéreo
esporádico.Temp. 23ºC; Velocidade
do Vento. <2 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis,
movimentações do bairro e centro de
saúde e tráfego aéreo
esporádico.Temp. 19ºC; Velocidade
do Vento. <1 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis,
movimentações do bairro e centro de
saúde e tráfego aéreo
esporádico.Temp. 19ºC; Velocidade
do Vento. <1 m/s

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Med.1
22/02/2016

22:12

Tonais:
50,6

53,8

Não

Mem.

às

21

22:27

Não

Das

Tonais:

22:27

Não

Med.2
22/02/2016

49,3

52,6

Impulsivas:

Mem.

às

22

22:42

Não

Das

Tonais:

Med.3
23/02/2016

20:32

51,5

55,2

Impulsivas:

Não

Mem.

às

42

20:47

Não

Das

Tonais:

Med.4
16/05/2018

21:37

Mem.

às

67

21:52

53,0

56,9

Impulsivas:

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Av. Bento Gonçalves,
ondulação e Indústria.Temp. 11ºC;
Velocidade do Vento. 0-2 m/s

Tráfego Av. Bento Gonçalves,
ondulação e Indústria.Temp. 11ºC;
Velocidade do Vento. 0-2 m/s

Tráfego Av. Bento Gonçalves,
ondulação e Indústria.Temp. 13ºC;
Velocidade do Vento. 0-2 m/s

Tráfego Av. Bento Gonçalves,
ondulação e Indústria.Temp. 22ºC;
Velocidade do Vento. <2 m/s

Ponto 3 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Med.1
22/02/2016

22:44

Tonais:
56,0

59,3

Sim

Mem.

às

23

22:59

Não

Das

Tonais:

Med.2
23/02/2016

20:00

55,2

58,8

Impulsivas:

Não

Mem.

às

40

20:15

Não

Das

Tonais:

Med.3
23/02/2016

20:15

57,6

60,7

Impulsivas:

Não

Mem.

às

41

20:30

Não

Das

Tonais:

Med.4
17/05/2018

22:00

Mem.

às

78

22:15

55,1

58,2

Impulsivas:

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Rua Industrial Alfredo da Silva
e Indústria (origem tonalidade).Temp.
11ºC; Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Rua Industrial Alfredo da Silva
e Indústria.Temp. 14ºC; Velocidade
do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Rua Industrial Alfredo da
Silva e Indústria.Temp. 14ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Rua Industrial Alfredo da
Silva e Indústria.Temp. 19ºC;
Velocidade do Vento. <1 m/s

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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Ponto 4 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
Mem.

22/02/2016

13
Med.2
Mem.

22/02/2016

14
Med.3
Mem.

Das

Tonais:

20:00

Não

às

64,1

67,5

Med.4

Não

Das

Tonais:

20:15

Não

às

62,7

65,9

Não

Das

Tonais:

às

Não
62,8

66,1

Impulsivas:

22:23

Não

Das

Tonais:

às

Não
63,9

67,4

20:53

64

Impulsivas:

20:30

20:38
16/05/2018

Impulsivas:

20:15

22:08
23/02/2016

44

Mem.

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Av. Nacionalizações e tráfego
aéreo esporádico.Temp. 13ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações e tráfego
aéreo esporádico.Temp. 13ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações e tráfego
aéreo esporádico.Temp. 12ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações e tráfego
aéreo esporádico.Temp. 22ºC;
Velocidade do Vento. <2 m/s

Ponto 5 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
Mem.

22/02/2016

17
Med.2
Mem.

22/02/2016

18
Med.3
Mem.

23/02/2016

46
Med.4
Mem.
65

16/05/2018

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Tonais:

21:07

Não

às

62,6

66,0

Impulsivas:

21:22

Não

Das

Tonais:

21:22

Não

às

62,8

66,3

Impulsivas:

21:37

Não

Das

Tonais:

22:43

Não

às

58,7

62,0

Impulsivas:

22:58

Não

Das

Tonais:

20:57

Não

às
21:12

64,2

67,5

Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego EN 11-1 e Rua Dr. Miguel
Bombarda, tráfego ferroviário ao longe
esporádico, pessoas (alunos) a
passar e tráfego aéreo esporádico.
Temp. 12ºC; Velocidade do Vento. 01 m/s
Tráfego EN 11-1 e Rua Dr. Miguel
Bombarda, tráfego ferroviário ao longe
esporádico, pessoas (alunos) a
passar e tráfego aéreo esporádico.
Temp. 12ºC; Velocidade do Vento. 01 m/s
Tráfego EN 11-1 e Rua Dr. Miguel
Bombarda, tráfego ferroviário ao longe
esporádico, pessoas (alunos) a
passar e tráfego aéreo esporádico.
Temp. 12ºC; Velocidade do Vento. 01 m/s
Tráfego EN 11-1 e Rua Dr. Miguel
Bombarda, tráfego ferroviário ao longe
esporádico, pessoas (alunos) a
passar e tráfego aéreo esporádico.
Temp. 22ºC; Velocidade do Vento.
<2 m/s

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_11
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Ponto 6 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
Mem.

22/02/2016

19
Med.2
Mem.

22/02/2016

20
Med.3
Mem.

23/02/2016

43
Med.4
Mem.

16/05/2018

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Tonais:

21:38

Não

às

46,4

49,8

21:53

Não

Das

Tonais:

21:53

Não

às

50,1

53,3

Impulsivas:

22:08

Não

Das

Tonais:

20:51

Não

às

53,4

56,9

Impulsivas:

21:06

Não

Das

Tonais:

21:16

Não

às

52,1

55,6

21:31

66

Impulsivas:

Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Av. Nacionalizações, tráfego
aéreo esporádico e ladrar de cães.
Temp. 12ºC; Velocidade do Vento. 01 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, tráfego
aéreo esporádico e ladrar de cães.
Temp. 11ºC; Velocidade do Vento. 01 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações, tráfego
aéreo esporádico e ladrar de cães.
Temp. 13ºC; Velocidade do Vento. 01 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, tráfego
aéreo esporádico e ladrar de cães.
Temp. 21ºC; Velocidade do Vento. <2
m/s

Ponto 1a - Período do Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

Med.2
23/02/2016

48
Med.3
Mem.

23/02/2016

49
Med.4
17/05/2018

às

52,7

56,0

Não
Impulsivas:

1:42

Não

Das

Tonais:

23:18

Não

às

53,7

57,2

Impulsivas:

23:33

Não

Das

Tonais:

23:33

Não

às

54,1

57,8

Impulsivas:

23:48

Não

Das

Tonais:

0:37

Mem.

às

73

0:52

Observações

Tonais:

1:27
23/02/2016

33

Mem.

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

52,3

55,5

Não
Impulsivas:
Não

Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe.Temp. 9ºC; Velocidade do
Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis e
tráfego aéreo esporádico.Temp. 11ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s
Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe, lavagem de automóveis e
tráfego aéreo esporádico.Temp. 10ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe.Temp. 9ºC; Velocidade do
Vento. 0-1 m/s
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Ponto 1b - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
Mem.

17/05/2018

74
Med.2
Mem.

17/05/2018

75
Med.3
Mem.

17/05/2018

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Tonais:

0:55

Não

às

47,8

50,9

1:10

Não

Das

Tonais:

1:10

Não

às

48,1

51,5

Impulsivas:

1:25

Não

Das

Tonais:

23:00

Não

às

52,1

55,6

23:15

81

Impulsivas:

Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe.Temp. 19ºC; Velocidade do
Vento. <2 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe.Temp. 19ºC; Velocidade do
Vento. <1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações, Indústria
ao longe.Temp. 19ºC; Velocidade do
Vento. <1 m/s

Ponto 2 - Período do Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
22/02/2016

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Tonais:

23:32

Não

48,7

52,0

Mem.

às

26

23:47

Não

Das

Tonais:

Med.2
22/02/2016

23:47

50,3

53,5

Impulsivas:

Não

Mem.

às

27

0:02

Não

Das

Tonais:

Med.3
24/02/2016

0:42

47,6

51,0

Impulsivas:

Não

Mem.

às

53

0:57

Não

Das

Tonais:

Med.4
16/05/2018

23:00

Mem.

às

68

23:15

50,6

54,4

Impulsivas:

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Av. Bento Gonçalves,
ondulação e Indústria.Temp. 10ºC;
Velocidade do Vento. 0-2 m/s

Tráfego Av. Bento Gonçalves,
ondulação e Indústria.Temp. 10ºC;
Velocidade do Vento. 0-2 m/s

Tráfego Av. Bento Gonçalves,
ondulação e Indústria.Temp. 9ºC;
Velocidade do Vento. 0-2 m/s

Tráfego Av. Bento Gonçalves,
ondulação e Indústria.Temp. 20ºC;
Velocidade do Vento. <2 m/s

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
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Ponto 3 - Período do Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Med.1
22/02/2016

23:00

Tonais:
55,2

58,4

Não

Mem.

às

24

23:15

Não

Das

Tonais:

23:15

Não

Med.2
22/02/2016

56,0

59,2

Impulsivas:

Mem.

às

25

23:30

Não

Das

Tonais:

Med.3
24/02/2016

0:25

54,6

58,2

Impulsivas:

Não

Mem.

às

52

0:40

Não

Das

Tonais:

Med.4
16/05/2018

23:19

Mem.

às

69

23:34

55,8

59,0

Impulsivas:

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego Rua Industrial Alfredo da Silva
e Indústria.Temp. 11ºC; Velocidade
do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Rua Industrial Alfredo da Silva
e Indústria.Temp. 10ºC; Velocidade
do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Rua Industrial Alfredo da
Silva e Indústria.Temp. 9ºC;
Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Rua Industrial Alfredo da
Silva e Indústria.Temp. 20ºC;
Velocidade do Vento. <2 m/s

Ponto 4 - Período do Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

Med.2
23/02/2016

50
Med.3
Mem.

24/02/2016

51
Med.4
Mem.
72

às

Não
54,8

58,1

Não

Das

Tonais:

23:50

Não
55,2

58,3

Impulsivas:

0:05

Não

Das

Tonais:

0:05

Não

às

54,8

58,2

Impulsivas:

0:20

Não

Das

Tonais:

0:18
17/05/2018

Impulsivas:

1:25

às

às
0:33

Observações

Tonais:

1:10
23/02/2016

32

Mem.

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Não
55,2

58,3

Impulsivas:

Tráfego Av. Nacionalizações.Temp.
9ºC; Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações.Temp.
10ºC; Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações.Temp.
10ºC; Velocidade do Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações.Temp.
19ºC; Velocidade do Vento. <2 m/s

Não
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Ponto 5 - Período do Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
Mem.

23/02/2016

30
Med.2
Mem.

23/02/2016

31
Med.3
Mem.

23/02/2016

47
Med.4
Mem.

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

Das

Tonais:

0:38

Não

às

60,5

Não

Das

Tonais:

0:53

Não

às

58,8

62,3

Impulsivas:

1:08

Não

Das

Tonais:

23:00

Não

às

59,7

62,8

Impulsivas:

23:15

Não

Das

Tonais:

às

60,1

63,8

0:14

71

Impulsivas:

0:53

23:59
16/05/2018

63,4

Não
Impulsivas:
Não

Observações

Tráfego EN 11-1 e Rua Dr. Miguel
Bombarda. Temp. 10ºC; Velocidade
do Vento. 0-1 m/s

Tráfego EN 11-1 e Rua Dr. Miguel
Bombarda. Temp. 9ºC; Velocidade do
Vento. 0-1 m/s

Tráfego EN 11-1 e Rua Dr. Miguel
Bombarda. Temp. 11ºC; Velocidade
do Vento. 0-1 m/s

Tráfego EN 11-1 e Rua Dr. Miguel
Bombarda. Temp. 19ºC; Velocidade
do Vento. <2 m/s

Ponto 6 - Período do Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

Med.2
23/02/2016

29
Med.3
Mem.

Med.4

70

Não
48,8

52,2

Não

Das

Tonais:

0:21

Não

às

49,3

52,8

Impulsivas:

0:36

Não

Das

Tonais:

às

Não
47,9

51,4

Impulsivas:

1:16

Não

Das

Tonais:

23:40
16/05/2018

Impulsivas:

0:21

1:01
24/02/2016

54

Mem.

às

às
23:55

Observações

Tonais:

0:06
23/02/2016

28

Mem.

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
Penalisantes
[dB(A)] [dB(A)]

50,1

53,5

Não
Impulsivas:
Não

Tráfego Av. Nacionalizações e ladrar
de cães. Temp. 10ºC; Velocidade do
Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações e ladrar
de cães. Temp. 10ºC; Velocidade do
Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações e ladrar
de cães. Temp. 8ºC; Velocidade do
Vento. 0-1 m/s

Tráfego Av. Nacionalizações e ladrar
de cães. Temp. 20ºC; Velocidade do
Vento. <2 m/s
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3.2. Avaliação dos Valores Limite de Exposição
(verificação do artigo 11º, do Regulamento Geral do Ruído)
O resultado das medições é apresentado na forma de média logarítmica, das medições efetuadas entre
os dias 22 e 24 de fevereiro de 2016 e/ou 16 e 17 de maio de 2018.
Os indicadores resultantes foram os seguintes:
P1a: Ld = 59 dB(A); Le = 56 dB(A); Ln = 54 dB(A); Lden = 62 dB(A)
P1b: Ld = 55 dB(A); Le = 53 dB(A); Ln = 50 dB(A); Lden = 58 dB(A)
P2: Ld = 57 dB(A); Le = 51 dB(A); Ln = 49 dB(A); Lden = 58 dB(A)
P3: Ld = 62 dB(A); Le = 56 dB(A); Ln = 55 dB(A); Lden = 63 dB(A)
P4: Ld = 64 dB(A); Le = 63 dB(A); Ln = 55 dB(A); Lden = 65 dB(A)
P5: Ld = 64 dB(A); Le = 62 dB(A); Ln = 60 dB(A); Lden = 67 dB(A)
P6: Ld = 58 dB(A); Le = 51 dB(A); Ln = 49 dB(A); Lden = 58 dB(A)
De forma a efectuar uma extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou
receptor avaliado são efectuadas as correcções Cmet:
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet diurno
Le de Longa Duração = Le - Cmet Entardecer
Ln de Longa Duração = Ln - Cmet noctuno

Nota :
Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1
e
Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp < 0.1
Onde:
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros.
C0 – Factor que depende das estatísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento e dos gradientes de
temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C0 diurno = 1.46 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0
nocturno = 0 dB(A)

No caso concreto, todas as medições foram efetuadas nas proximidades das fontes de ruído
dominantes pelo que se figura adequado considerar Cmet = 0.

3.3. Interpretação dos Resultados e Conclusões
Na ausência de classificação acústica oficial da Câmara Municipal do Barreiro, e tratando-se de
caraterização da situação de referência, analisam-se em seguida os valores obtidos para as 3 hipóteses
de classificação: Zona Mista (Lden ≤ 65 dB(A); Ln ≤ 55 dB(A)), Ausência de Classificação (Lden ≤ 63 dB(A);
Ln ≤ 53 dB(A)), Zona Sensível (Lden ≤ 55 dB(A); Ln ≤ 45 dB(A)).
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Ponto

Lden

Ln

P1a

62

54

P1b

58

50

P2

58

49

P3

63

55

P4

65

55

P5

67

60

P6

58

49

Análise
Zona Mista: Cumpre Lden e Ln
Ausência de Classificação: Cumpre Lden, Não cumpre Ln
Zona Sensível: Não cumpre Lden e Ln
Zona Mista: Cumpre Lden e Ln
Ausência de Classificação: Cumpre Lden e Ln
Zona Sensível: Não cumpre Lden e Ln
Zona Mista: Cumpre Lden e Ln
Ausência de Classificação: Cumpre Lden e Ln
Zona Sensível: Não cumpre Lden e Ln
Zona Mista: Cumpre Lden e Ln
Ausência de Classificação: Cumpre Lden, Não cumpre Ln
Zona Sensível: Não cumpre Lden e Ln
Zona Mista: Cumpre Lden e Ln
Ausência de Classificação: Não cumpre Lden e Ln
Zona Sensível: Não cumpre Lden e Ln
Zona Mista: Não cumpre Lden e Ln
Ausência de Classificação: Não cumpre Lden e Ln
Zona Sensível: Não cumpre Lden e Ln
Zona Mista: Cumpre Lden e Ln
Ausência de Classificação: Cumpre Lden e Ln
Zona Sensível: Não cumpre Lden e Ln

24-05-2018
Elaborado:

(Vitor Rosão)
(Diretor Técnico)

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.

Verificado e Aprovado por:

(João Pedro Silva)
(Diretor da Qualidade)
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ANEXOS
A | Localização e Fotografias
B | Plano de Amostragens
C | Tabela – Componente Tonal (Ruído Ambiente)
D | Certificado de Acreditação (L0535)
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A | Localização e Fotografias
P1a, P1b, P2. P3, P4, P5, P6

P1a (anterior P1)

P1b (novo ponto)
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P2

P3

P4

P5
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P6
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B | Plano de Amostragens
Este anexo tem como objetivo apresentar a análise efetuada em termos de representatividade do Plano
de mostragens selecionado.
1- Qual o Plano de Amostragens usado no presente Estudo?
 Plano Geral;  Outro Plano.
2- Descrição geral do tipo(s) de fonte(s) de ruído em análise:
 Tráfego rodoviário;  Tráfego ferroviário;  Tráfego aéreo;  Indústria;  Outra
Especificidade da fonte com influência na representatividade: Nada a assinalar
3- Descrição e justificação da adequabilidade do Plano de Amostragens Geral para o presente Estudo:
Descrição do Plano de Amostragens Geral: 2 amostras de 10/15 minutos (interior/exterior) em 1 dia
e 1 amostra de 10/15 minutos em outro dia. Se a diferença entre amostragens for superior a 5 dB
realizar nova amostragem. Confirmação ou infirmação dos valores, através de uma nova amostragem
de 15 minutos em cada uma dos pontos anteriores (P1 a P6) e em cada periodo.
Justificação do Plano de Amostragens Geral: A informação administrativa obtida e o observado in situ
não evidenciam qualquer caraterística especial da fonte de ruído em apreço que permita concluir, à
partida, pela inadequabilidade do Plano de Amostragens geral para o presente Estudo.
4- Descrição e justificação da adequabilidade do Outro Plano de Amostragens para o presente Estudo:
Descrição do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar.
Justificação do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar.
5- Comentário:
Nada a assinalar.
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C| Tabela - Componente Tonal (Ruído Ambiente)
Foi obtida caraterística tonal em apenas algumas amostragens, pelo que não é clara a
prevalência de caraterística tonal em nenhum dos pontos caraterizados. Afigura-se contudo
adequado apresentar os resultados obtidos que evidenciaram caraterísticas tonais.

Ponto

Mem.

Banda 1/3 oit. E
Banda 1/3 oit. C
dB(A)
dB(A)
63Hz
80 Hz
P1
1
27,7
37,2
500 Hz
630 Hz
P3
11
49,3
55,7
50 Hz
63 Hz
P3
23
34,5
40,4
Banda 1/3 oit. E: Esquerda; Banda 1/3 oit. C: Central; Banda 1/3 oit. D: Direita
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Banda 1/3 oit. D
dB(A)
100Hz
32,0
800 Hz
50,1
80 Hz
35,4
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D | Certificado de Acreditação (L0535)
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Nota Técnica – Critérios LNEC de Vibração

1 – Introdução
Ao contrário da componente Ruído, em que os parâmetros de análise e os limites aplicáveis
estão mais ou menos bem definidos (pesem embora algumas diferenças normais de análise
entre países e a sempre possível oportunidade de melhoria), a componente Vibração possui
maior indeterminação relativamente aos parâmetros, métodos e limites a serem usados.
Em Portugal não existe legislação limitativa das vibrações, para além da limitação para danos
em edifícios devido a explosões ou solicitações similares (vibrações impulsivas) [1] (mesmo aqui
é duvidoso o caráter vinculativo da norma1), ou para além da limitação da exposição a vibrações
nos postos de trabalho [2], o que faz com que normalmente sejam usados, em Portugal, para
outros tipos de Vibração, os denominados Critérios LNEC [3].
No EIA do Terminal do Barreiro foi considerada a NP 2074: 2015 [1] para vibrações impulsivas
suscetíveis de causar danos, e os Critérios LNEC [3] para outro tipo de vibrações.
O objetivo da presente Nota Técnica é demonstrar a pertinência de utilização dos Critérios LNEC
[3] – ainda que com algumas adaptações que se justificam em seguida – perante um quadro
global de incertezas e não uniformização relativamente à componente Vibração.
Tal demonstração considera-se necessária, face ao seguinte texto constante no “Parecer da
Comissão de Avaliação sobre a Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental
do Terminal do Barreiro” datado de fevereiro de 2018:
“A avaliação, independentemente dos métodos que o proponente pretenda usar, deverá incluir
a avaliação de acordo com a NP ISO 2631-1, com a NP 2074 e com a BS 6472”.
A interpretação literal deste texto conduz à necessidade de utilização “obrigatória” dos métodos
da NP ISO 2631-1 [4] e da BS 6472 [5], para vibrações não impulsivas, o que se considera
inapropriado conforme se tentará demonstrar em seguida.

2 – Indeterminações da componente Vibração
No sentido de demonstrar as incertezas e não uniformização referidas, julga-se adequado
enunciar 2 aspetos:
1. Em primeiro lugar o facto de a versão de 1989 da ISO 2631-2 [6] possuir limites
quantitativos de vibração que foram abandonados na versão de 2003 [7] – atualmente
em vigor – constando a seguinte justificação (tradução livre) na Nota 2 do seu Ponto 1:
“Presentemente não é possível estabelecer recomendações para as magnitudes de
vibração aceitáveis enquanto não for obtida mais informação”.
1

Ver, por exemplo, Despacho 19/GND/2017 da Polícia de Segurança Pública (PSP):
http://www.psp.pt/Documentos%20Varios/Despacho%2019GDN2017.pdf.
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2. Em segundo lugar referir o estabelecido no capítulo 6.2 da norma ISO 14837-1:2005 [8],
e na Nota 3 desse mesmo capítulo (tradução livre): “As vibrações devem ser avaliadas
na métrica preconizada pelas normas nacionais pertinentes e devem ser coerentes com
a forma do parâmetro adotado. Orientações apropriadas são fornecidas nas Normas
ISO 2631-1 e ISO 2631-2”. “Nota 3: As normas nacionais também utilizam outras
métricas para avaliar a resposta de todo o corpo à vibração, tais como velocidade de
partícula de pico (PPV), valor KBF, valor de dose de vibração (VDV) e valor máximo
estatístico ponderado de velocidade ou aceleração”.
De facto podemos encontrar diferentes tipos de parâmetros e diferentes tipos de
caraterização/limitação da vibração em diferentes países. Por exemplo, a referência [9],
compara as normas e guias de diferentes países e conclui, em suma, o seguinte (adiciona-se à
lista seguinte, baseada na referência [9], as caraterísticas associadas aos denominados Critérios
LNEC [3] e à ISO 14837-1:2005 [8]; no caso específico dos Critérios dos EUA, a lista seguinte é
também baseada na referência [10]):
•

•

•

•

Âmbito:
o EUA, LNEC e ISO 14837-1: 1) Perceção da Vibração como Tal (PVCT),
2) Perceção do Ruído Estrutural Devido à Vibração (PREDV), 3) Efeito/Dano
nos Edifícios (EDE), 4) Efeito em Equipamentos e Tarefas Muito Sensíveis
(EETMS).
o Áustria: 1) PVCT, 2) PREDV.
o Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia,
Grã-Bretanha [5]: 1) PVCT.
Gama de Frequências:
o ISO 14837-1: 1) (PVCT) 1-80 Hz, 2) (PREDV) 16-250Hz, 3) (EDE) 1-500 Hz,
4) (EETMS) 1-200 Hz.
o LNEC: 1) (PVCT) não definido, 2) (PREDV) maior do que 63 Hz, 3) (EDE) não
definido, 4) (EETMS) não definido.
o Áustria: 1) (PVCT) 1-80 Hz, 2) (PREDV) 1-80 Hz.
o Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Espanha e Suécia: 1) (PVCT) 1-80 Hz.
o Noruega: 1) (PVCT) 0,5-160 Hz.
o Grã-Bretanha [5]: 1) (PVCT) 0.5-80 Hz.
o EUA: não definido.
Ponderação em frequência (ver Figura 1, valores em dB; para valores não em dB,
-5 dB significa 0,56 vezes e +5 dB significa 1,77 vezes):
o Áustria, Itália, Noruega, Espanha e Suécia: curva Wm, definida na
ISO 2631-2:2003 [7].
o Alemanha e Holanda: curva próxima da curva Wm, definida na
DIN 45669-1:2010 [11].
o Grã-Bretanha [5]: Curva Wb (vertical), Curva Wd (horizontal), definida na
BS 6841-1:1987 [12].
o Japão: Curva Wkj (vertical), Curva Wdj (horizontal), definida na
JIS C 1510:1995 [13].
o EUA e LNEC: sem ponderação em frequência.
Constante de tempo:
o Áustria, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, EUA, LNEC: 1 s (Slow).
o Alemanha, Holanda: 125 ms (Fast).
o Japão: 0.63 s.
o Grã-Bretanha [5]: não definido.
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•

•

Grandeza de medição:
o Áustria, Itália, Japão, Espanha, Grã-Bretanha [5]: Aceleração da vibração.
o Alemanha, Holanda, EUA, LNEC: Velocidade da vibração.
o Noruega, Suécia: Aceleração ou velocidade da vibração.
Indicador:
o Áustria: Aceleração máxima Emax e Aceleração média equivalente Er.
o Alemanha: Amplitude máxima ponderada da vibração KBFmax e Amplitude
média da vibração KBFTr.
o Itália: Valor eficaz máximo (1s) ponderado, aceleração ou nível
(dB re 10-6 m/s2).
o Japão: Nível de aceleração Lv [Valor eficaz (0.63 s) ponderado durante
evento; dB re 10-5 m/s2].
o Holanda: Valor estatístico (percentil 95) da amplitude máxima da vibração
Vmax e Amplitude média da vibração Vper.
o Noruega: Valor estatístico (percentil 95) da velocidade ponderada vw,95 ou
aceleração aw,95.
o Espanha: Valor eficaz (1 s) máximo ponderado, nível de aceleração Law
(dB re 10-6 m/s2).
o Suécia: Valor eficaz (1 s) máximo ponderado, Nível de velocidade
(dB re 10-9 m/s) ou aceleração (dB re 10-6 m/s2).
o Grã-Bretanha [5]: Valor dose de vibração (VDV).
o EUA: Valor eficaz (1 s) máximo durante o evento, Nível de velocidade (dB re
10-6 in/s).
o LNEC: Valor eficaz (1 s) máximo durante o evento, valor da velocidade.

Figura 1. Comparação das diferentes ponderações em frequência utilizadas em diferentes
países [9]

3 – Adequabilidade dos Critérios LNEC adaptados
Sendo os Critérios LNEC Portugueses, julga-se que apenas se poderia justificar a sua não
utilização em Portugal caso os mesmos fossem inadequados quando comparados com outros
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Critérios. Vejamos então a sua comparação com outros Critérios, de acordo com o exposto no
ponto anterior:
•

•

•

•

Âmbito:
Os Critérios LNEC, conjuntamente com os Critérios dos EUA e da ISO 14837-1, são
aqueles que possuem um âmbito mais abrangente [1) PVCT, 2) PREDV, 3) EDE,
4) EETMS], pelo que deste ponto de vista a sua utilização é preferencial, quando
comparados com os Critérios da Áustria [apenas consideram: 1) PVCT, 2) PREDV] ou da
Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia e Grã-Bretanha [5] [apenas
consideram: 1) PVCT].
Gama de Frequências:
Nos Critérios LNEC não é clara qual a gama de frequências em causa – com a exceção da
PREDV, em que é referido maior do que 63 HZ. Dada a maior especificidade da
ISO 14837-1, afigura-se adequado adaptar os Critérios LNEC à mesma Gama de
Frequências, ou seja: 1) (PVCT) 1-80 Hz, 2) (PREDV) 16-250Hz, 3) (EDE) 1-500 Hz,
4) (EETMS) 1-200 Hz.
A eventual seleção dos Critérios da Grã-Bretanha [5], implicaria sensivelmente a
utilização da mesma gama de frequências para o âmbito da PVCT.
Ponderação em frequência
Os Critérios LNEC, assim como os Critérios dos EUA não utilizam ponderação em
frequência. Tendo em conta a variabilidade das ponderações em frequência utilizadas
em diferentes países (ver Figura 1) e tendo em conta a seguinte tradução livre do
constante na página 3 da referência [9], afigura-se adequado utilizar os Critérios LNEC,
na sua forma original, ou seja, sem ponderação em frequência.
“As normas especificam ponderações que representam a sensibilidade humana à
vibração variando com a frequência e diferindo com a direção. Mesmo assim,
descobertas recentes (Bellmann, 2002 e Bellmann et al., 2004; Morioka e Griffin, 2006,
2008) demonstram que os limiares absolutos de perceção de vibração são bastante
constantes para a aceleração, em frequências acima de 8 Hz. Tal facto é inconsistente
com as normas atuais cujas ponderações podem subestimar a sensibilidade real à
vibração. Como observam Morioka e Griffin (2008), "a aceleração não ponderada em
frequência é um melhor parâmetro de previsão quando a vibração em causa possa ser
experimentada na posição sentado”.
A eventual seleção dos Critérios da Grã-Bretanha [5], obrigaria a utilizar uma
ponderação em frequência, o que iria ter os problemas anteriores referidos, acrescido
do facto de as ponderações da BS 6841-1:1987 (norma base da BS 6472-1:2008 [5])
diferirem das ponderações da ISO 2631-1:1997 [4] (NP ISO 2631-1:2007) e da
ISO 2631-2:2003 [7].
De referir também o estabelecido no final do capítulo “4.5.1 Vibration measurement”
da ISO 2631-2: 2003 [7] (tradução livre): “Para permitir diferentes tipos de avaliação no
futuro, recomenda-se, sempre que possível, utilizar uma técnica de medição que registe
a variação temporal da vibração não ponderada em frequência, pelo menos, dentro da
gama de frequências de 1 Hz a 80 Hz”.
Constante de tempo:
Os Critérios LNEC utilizam a constante de tempo mais utilizada em outros países (1 s).
Nos Critérios da Grã-Bretanha [5] não está definida a constante de tempo.
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•

•

Grandeza de medição:
Os Critérios LNEC utilizam a velocidade da vibração, como a Alemanha, Holanda e EUA.
Os Critérios da Grã-Bretanha [5] utilizam a aceleração da vibração.
Indicador:
O indicador dos Critérios LNEC é semelhante aos dos EUA, contudo usa os valores da
grandeza física (velocidade; mm/s) em vez dos níveis de velocidade de vibração em dB.
Os Critérios da Grã-Bretanha [5] utilizam o Valor Dose de Vibração (ver imagem seguinte
retirada da BS 6472-1:2008 [5]):

Face ao exposto não se encontram razões – muito pelo contrário – para não se poder utilizar os
Critérios LNEC.
A utilização dos Critérios da Grã-Bretanha [5] implicaria um aumento significativo da
complexidade da análise, sem um benefício claro, conforme se constata na tradução livre do
seguinte texto contante no final do capítulo “2.1.2 Vibration Metrics” da referência [14]:
“Embora a pesquisa de Howarth e Griffin apoie o uso da métrica VDV para caracterizar a
resposta humana à vibração do edifício, é uma métrica estranha para calcular e confusa de
aplicar. As unidades não convencionais de m/s1,75 resultam da integração ao longo do tempo da
elevação da aceleração a uma potência de 4 (e.g., aceleração4 × tempo), que produz unidades
de [m4/seg7] 0,25 ou m / s1,75…
A justificação para o uso da métrica VDV para caracterizar a exposição à vibração é baseada em
resultados de alguns estudos de laboratório. No entanto, dado que a VDV … não é calculada pela
maioria dos equipamentos de medição de vibrações, serão necessários programas de
computador especializados para obter … a VDV a partir de um arquivo de vibração. É
questionável que o potencial para uma ligeira melhoria na correlação entre a vibração medida
e a incomodidade humana valha a considerável complexidade adicional do procedimento de
medição”.
Relativamente à adequabilidade dos valores limite considerados nos Critérios LNEC [3], afigurase adequado referir a referência [14], relativamente à adequabilidade dos Critérios dos EUA [10]
e sua comparação com os critérios da BS 6472 [5] e outros critérios, e a referência [15]
relativamente à comparação dos Critérios LNEC com os Critérios dos EUA.
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AD-ANX – Anexos do aditamento

ANEXO 5 – PATRIMÓNIO

ADIT_EIA_TERMINAL BARREIRO_ANEXOS

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

lat
442

long

38,656355

Alt

-9,089842

0

Caracterização
Designação

Bico do Mexilhoeiro

Tipologia

Vestígios dispersos

Categoria

arqueológico

Descrição

No Bico do Mexilhoeiro, em aproximadamente 500m2 e sobretudo na zona interior, foi observado

Cronologia romano
cns:inédito

um conjunto de cerâmica de cronologia romana. O conjunto é maioritariamente cerâmica comum de
cariz doméstico no entanto foi identificado dois fragmentos de tegulae, o que permitiu uma datação
segura. A observação do espaço leva a considerar tratar-se de uma deposição secundária cujos
materiais deverão ter origem no sítio Ponta do Mato (cns8033), referenciado a cerca de 1300m, e
que aqui terão cehgado por força das marés.
Visibilidade do terreno
Bibliografia

elevada

inédito

Conservação

2

Reconhecimento social e científico
Classificação

Uso do solo

praia

Valor Patrimonial

3

2
1

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte

1

Reversibilidade da ação

4

Ameaças
Significância de Impacte

sem significância de impacte

Sofia de Melo Gomes

Arqueólogo responsável

Tiago Fraga

Data de execução do
projeto

Objetivos

início maio 2018
agosto 2018
fim

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de
medidas de minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma
das soluções propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição
secudária no Bico de Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à
Base Aérea do Montijo.

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6862240

-9,0878647

5,72

Caracterização
Designação

Anomalia G4

Tipologia

indeterminado

Cronologia contemporâneo
inferior a 50 anos
cns:inédito

Descrição

Este tipo de anomalia está associada a diversos elementos contemporâneos como redes de pesca,
covos, tubos de ferro, sacos de ferragens e outros artefactos de uma cronologia inferior a 50 anos.
Neste caso não foi localizada

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
dragagem
Ameaças
Significância de Impacte

4
4
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6833524

-9,0772553

5,84

Caracterização
Designação

Anomalia G15

Tipologia

indeterminado

Cronologia contemporâneo
inferior a 50 anos
cns:inédito

Descrição

Na anomalia G15 os elementos detetados na aquisição por gradiometria não foram localizados,
havendo evidências (descartes) de terem sido removidos pelos respetivos proprietários entre o
tempo da deteção remota e a missão de verificação.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6803578

-9,0677448

1,78

Caracterização
Designação

Anomalia G21

Tipologia

indeterminado

Cronologia contemporâneo
inferior a 50 anos
cns:inédito

Descrição

A anomalia G21 não foi localizada no fundo do mar. Existiam evidências de levantamento,
nomeadamente rastos no lodo. Calcula-se tratar-se de elementos de aparelho de pesca.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6788312

-9,0840585

5,23

Caracterização
Designação

Anomalia G27

Tipologia

indeterminado

Cronologia contemporâneo
inferior a 50 anos
cns:inédito

Descrição

Corresponde a redes de pesca e covos, de uma cronologia inferior a 50 anos.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6787174

-9,0846466

5,35

Caracterização
Designação

Anomalia G28

Tipologia

indeterminado

Cronologia contemporâneo
inferior a 50 anos
cns:inédito

Descrição

Um conjunto de tubos de ferro, e outros artefactos de uma cronologia inferior a 50 anos.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6784091

-9,0808423

5,66

Caracterização
Designação

Anomalia G31

Tipologia

indeterminado

Cronologia contemporâneo
inferior a 50 anos
cns:inédito

Descrição

Diversos elementos contemporâneos de uma cronologia inferior a 50 anos. Alguns artefactos
presentes poderão remontar a um século, porém não apresentam originalidade relevante meritória
para uma caracterização de pormenor, estando principalmente associado ao tráfego marítimo da
siderurgia nacional.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6780746

-9,0718250

1,94

Caracterização
Designação

Anomalia G35

Tipologia

não se aplica

Cronologia não se aplica
cns:inédito

Descrição

Grupos de colónias malacológicas. Correspondem a anomalias com pouca profundidade de
enterramento. Caracterizm-se por uma massa férrea na ordem dos 20kgs dispersa por uma larga
área magnética. Sondagens no terreno confirmaram não haver artefactos mascarados por debaixo
destes elementos.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

0

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6779246

-9,0882424

6,18

Caracterização
Designação

Anomalia G36

Tipologia

indeterminado

Cronologia contemporâneo
inferior a 50 anos
cns:inédito

Descrição

Sacos de ferragens e outros artefactos de uma cronologia inferior a 50 anos. Alguns artefactos
presentes poderão remontar a um século de atividade da siderurgia nacional.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6777499

-9,0917607

4,58

Caracterização
Designação

Anomalia G37

Tipologia

Alfaia Agrícola

Cronologia contemporâneo
cns:inédito

Descrição

Esta anomalia corresponde a um elemento metálico com 2,5 metros de comprimento por 0,12m de
largura. Apresenta uma ponta metálica de 0,12 cm de tamanho cuja forma revelou ser uma cunha.
A mesma aparenta ser a parte metálica de uma antiga charrua de madeira para cultivo do solo.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
dragagem
Ameaças
Significância de Impacte

4
4
1

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6771587

-9,0685435

2,3

Caracterização
Designação

Anomalia G40

Tipologia

indeterminado

Cronologia indeterminado
cns:inédito

Descrição

Anomalia de 8 kilos de massa férrea com 3 metros de amplitude que não foi localizada no fundo. Pelo
tamanho e peso provavelmente deslocou-se.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6768990

-9,0946061

4,14

Caracterização
Designação

Anomalia G42

Tipologia

indeterminado

Cronologia indeterminado
cns:inédito

Descrição

Anomalia de 8 kilos de massa férrea com 3 metros de amplitude que não foi localizada no fundo. Pelo
tamanho e peso provavelmente deslocou-se.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6767646

-9,0828724

5,26

Caracterização
Designação

Anomalia G44

Tipologia

não se aplica

Cronologia não se aplica
cns:inédito

Descrição

No caso da presente anomalia pode-se observar grupos de colónias malacológicas. Considerou-se
que a concentração de metais nestas colónias, por agregação ou por absorção por filtração causou
falsos positivos. Sondagens no terreno confirmaram que não havia artefactos mascarados por
debaixo destes elementos.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6766374

-9,0833634

6,2

Caracterização
Designação

Anomalia G45

Tipologia

geológico

Cronologia não se aplica
cns:inédito

Descrição

No caso da anomalia 45, com 220 kg de massa, a mesma é um monólito positivo tipicamente
associado a elementos geológicos. Mais raramente também é associado a elementos cerâmicos ou
elementos arquitetónicos. Neste caso correspondeu de facto com um elemento geológico de
propriedades diamagnéticas elevadas.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6765064

-9,0777098

2,16

Caracterização
Designação

Anomalia G46

Tipologia

não se aplica

Cronologia não se aplica
cns:inédito

Descrição

Uma anomalia de 20 kg de massa com uma amplitude de 10m. Corresponde a colónias malacológicas.
Como em casos anteriores a concentração de metais nessas colónias, por agregação ou por
absorção por filtração causou falsos positivos. Estes caracterizam-se primordialmente por anomalias
com pouca profundidade de enterramento que se caracteriza por uma massa ferra na ordem dos
20kgs dispersa por uma larga área magnética. Sondagens no terreno confirmaram não haver
artefactos mascarados por debaixo destes elementos.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6755444

-9,0784616

2,18

Caracterização
Designação

Anomalia G48

Tipologia

não se aplica

Cronologia não se aplica
cns:inédito

Descrição

Grupos de colónias malacológicas cuja concentração de metais acusa como massa de 19kgs.
Confirmado pelo detector de metais. Abertura e revolvimentos confirma não existência de
artefactos por debaixo destes elementos.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6754435

-9,0787322

2,96

Caracterização
Designação

Anomalia G49

Tipologia

não se aplica

Cronologia Não se aplica
cns:inédito

Descrição

Igual à anomalia G48. Grupo de colónias de moluscos com elementos férreos numa larga dispersão
sem existência de artefactos antrópicos no local.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6751705

-9,0769737

2,38

Caracterização
Designação

Anomalia G51

Tipologia

não se aplica

Cronologia contemporâneo
inferior a 50 anos
cns:inédito

Descrição

A anomalia 51 faz parte do aglomerado de colónias de moluscos.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6751540

-9,0763863

2,14

Caracterização
Designação

Anomalia G52

Tipologia

não se aplica

Cronologia não se aplica
cns:inédito

Descrição

A anomalia 52 é uma amplitude de 5 metros onde se detecta um total de 8 kg de massa sem
concentração. O que corresponde a outra colónia de moluscos e lodos cuja agregação levou a este
falso positivo. Não se encontram artefactos visíveis na zona pelo que classificamos como biológica

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6750918

-9,0766976

2,7

Caracterização
Designação

anomalia G53

Tipologia

não se aplica

Cronologia não se aplica
cns:inédito

Descrição

Anomalia de origem biológica com sete kilos de massa e 5 metros de amplitude. Corresponde a uma
concentração de metais em colónia de moluscos densamente povoada que causou um falso positivo.
Sondagens no terreno confirmaram não haver artefactos mascarados por baixo destes indivíduos.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6747740

-9,0823737

2,08

Caracterização
Designação

Anomalia G55

Tipologia

não se aplica

Cronologia não se aplica
cns:inédito

Descrição

Anomalia de origem biológica com 7 kg de massa e 5 metros de amplitude. Corresponde a uma
concentração de metais em colónia de moluscos densamente povoada que causou um falso positivo.
Sondagens no terreno confirmaram não haver artefactos mascarados por debaixo destes indivíduos.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6739644

-9,0836399

2,23

Caracterização
Designação

Anomalia G62

Tipologia

não se aplica

Cronologia contemporâneo
inferior a 50 anos
cns:inédito

Descrição

Outro grupo de colónias malacológicas que apresentam-se como massas férreas de grande
amplitude.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6738391

-9,0742400

2,08

Caracterização
Designação

Anomalia G65

Tipologia

não se aplica

Cronologia não se aplica
cns:inédito

Descrição

Outro grupo de colónias malacológicas que apresentam-se como massas férreas de grande
amplitude. (2 kg)

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Ações Preventivas
Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6734734

-9,0744491

2,75

Caracterização
Designação

Anomlia G67

Tipologia

não se aplica

Cronologia não se aplica
cns:inédito

Descrição

Outro grupo de colónias malacológicas que apresentam-se como massas férreas de grande
amplitude. (10 kg)

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
Ameaças
Significância de Impacte
Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6893879

-9,1137846

(acústico)

Caracterização
Designação

Anomalia SVL4

Tipologia

indeterminado

Cronologia contemporâneo
inferior a 50 anos
cns:inédito

Descrição

Redes de pesca, covos, tubos de ferro, sacos de ferragens e outros artefactos de uma cronologia
inferior a 50 anos.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6860601

-9,0930949

(acústico)

Caracterização
Designação

Anomalia SLV7

Tipologia

não se aplica

Cronologia não se aplica
cns:inédito

Descrição

Na anomalia acústica SVL7 pode-se observar uma agregação de moluscos em colónias agarradas a
sedimentos mais grosseiros. Não correspondem a elementos antrópicos.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6861850

-9,0905170

(acústico)

Caracterização
Designação

Anomalia SVL8

Tipologia

não se aplica

Cronologia não se aplica
cns:inédito

Descrição

Na acústica SVL8 pode-se observar grupos de colónias malacológicas.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Imagem fotográfica da anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6764123

-9,1022504

(acústico)

Caracterização
Designação

Anomalia SVL9

Tipologia

indeterminado

Cronologia contemporâneo
inferior a 50 anos
cns:inédito

Descrição

covos

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia

Projecto

Estudo de Impacte Ambiental do Terminal do Barreiro
Ações Preventivas

Tipo de trabalho

Distrito
Concelho
Freguesia

Localização
CMP

Setúbal
Barreiro
Barreiro e Lavradio

442

lat

long

profun

38,6868234

-9,1236066

(acústica)

Caracterização
Designação

Anomalia SVL10

Tipologia

indeterminado

Cronologia contemporâneo
inferior a 50 anos
cns:inédito

Descrição

redes de pesca e covos.

Reconhecimento social e científico
Classificação

0
Valor Patrimonial

1

0

Impactes Previstos
Magnitude de Impacte
Reversibilidade da ação
0
Ameaças
Significância de Impacte

0
0
0

Arqueólogo responsável
Data de execução do projeto
Objetivos

Sofia de Melo Gomes e Tiago Fraga
início

maio 2018

fim

agosto 2018

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de medidas de
minimização sempre que se verifiquem impactes

Resultados

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar dois registos de naufrágios em uma das soluções
propostas. Em meio terrestre foram identificadas ocorrências em deposição secudária no Bico de
Mexilhoeiro e um conjunto de materiais ao longo da praia junto à Base Aérea do Montijo.

Localização

Registo de anomalia
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AD-ANX – Anexos do aditamento

ANEXO 7 – VIABILIDADE DO TERMINAL DE CONTENTORES DO BARREIRO E
AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA PLATAFORMA LOGÍSTICO-INDUSTRIAL
(AT KEARNEY, JUNHO DE 2014)

ADIT_EIA_TERMINAL BARREIRO_ANEXOS

APL – Administração do Porto de Lisboa

Viabilidade do Terminal de Contentores do
Barreiro e avaliação estratégica da plataforma
logístico-industrial
Relatório Final
Lisboa, 25 de Junho de 2014

Este documento é dirigido exclusivamente a certos colaboradores da Autoridade do Porto de
Lisboa. A distribuição, citação ou disponibilização de cópias deste documento – mesmo sob a
forma de transcrição parcial – a outras entidades é apenas permitida mediante consentimento
prévio por escrito da A.T. Kearney.
A A.T. Kearney usou o texto e os gráficos constantes deste documento no âmbito de uma
apresentação dirigida à Autoridade do Porto de Lisboa, não constituindo tais elementos a
documentação completa dessa apresentação.
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Sumário executivo (1/2)
• O tráfego de contentores do Porto de Lisboa deverá atingir cerca de 2,7 M TEUs em 2048.
Considerando como cenário de referência do estudo a existência de terminais de contentores em
Alcântara (TCA) e Barreiro (TCB) – denominado Cenário 1+1, estima-se que o tráfego
contentorizado dirigido ao TCB possa atingir os 2,3 M TEUs em 2048, mantendo-se a actual
capacidade do TCA
• O projecto do TCB é viável do ponto de vista técnico, de intermodalidade e económicofinanceiro:
− O TCB foi projectado com uma capacidade efectiva anual de 1,1 M TEUs na Fase 1 e de
2,1 M TEUs na Fase 2, e com um investimento estimado em cerca de 550 M€, tendo
sido considerados constrangimentos técnicos aplicáveis ao contexto local
− O TCB beneficia da proximidade à rede ferroviária e rodoviária nacional, exigindo
apenas um ramal de ligação ferroviário e uma variante rodoviária até ao espaço portuário
− A concessão em regime BOT do TCB releva-se atractiva quer para a APL quer para o
concessionário, sobretudo para períodos de concessão iguais ou superiores a 40 anos e
com as duas fases de construção
• O impacto económico acumulado (directo, indirecto e induzido) no PIB nacional da
construção e exploração do TCB pode variar entre 7 MM€ e 12 MM€, consoante o prazo de
concessão se fixe entre 40 e 60 anos
• Estima-se que as exportações e importações a passar no TCB atinjam 14 MM€ ao fim de 40
anos; a inexistência do TCB implicará uma perda de competitividade externa que se estima
em 8 MM€ (acumulada para um prazo de concessão de 40 anos), para além da não
concretização do impacto económico intrínseco à construção e exploração do TCB
Fonte: A.T. Kearney
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Sumário executivo (2/2)
• No espaço contíguo ao TCB existe solo livre de ~400 ha, cuja utilização pode ser afecta a um
espaço logístico-industrial, desde que reabilitado
• Existe interesse estratégico no desenvolvimento de actividades logísticas e/ou industriais
em espaço contíguo ao TCB. Face à disponibilidade de espaços semelhantes em portos
concorrentes, o desenvolvimento de um centro logístico-industrial constitui um aspecto
mandatório para a competitividade do TCB
• Reúnem-se as condições (existentes ou potenciais) para se criar uma plataforma logísticoindustrial competitiva no Barreiro
• O espectro de serviços possíveis a disponibilizar são vastos, da armazenagem a actividades
de valor acrescentado, sendo as empresas do sector alimentar, retalho e logística os clientes
naturais da plataforma
• Numa perspectiva de desenvolvimento do TCB e da área contígua, recomenda-se que a
plataforma sirva um propósito essencialmente logístico, com possibilidade de acomodar
actividade industrial, beneficiando de um estatuto de zona franca com facilidades
aduaneiras
• É expectável que a criação desta plataforma logística se constitua como alavanca decisiva no
crescimento económico da região

Fonte: A.T. Kearney
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■ Parte A: Viabilidade do Terminal de Contentores do Barreiro
e análise de concessão

■ Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e
industrial junto ao Terminal de Contentores do Barreiro
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■ Parte A: Viabilidade do Terminal de Contentores do
Barreiro e análise de concessão

■ Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e
industrial junto ao Terminal de Contentores do Barreiro
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Parte A: Viabilidade do Terminal de Contentores do
Barreiro e análise de concessão
• Procura potencial do Terminal de Contentores do Barreiro
• Viabilidade do Terminal de Contentores do Barreiro
• Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro
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Parte A: Procura potencial do Terminal de Contentores do Barreiro

O tráfego de contentores do Porto de Lisboa deverá atingir
2,7 M TEUs em 2048
Potencial de tráfego contentorizado do Porto de Lisboa

Recordatório1

(2048; M TEUs)
0,8

0,3

0,1

2

2,7

1,9

1,1

0,5

Tráfego de
contentores
(2012)

Crescimento
natural

Ganho de quota Alargamento
no hinterland
do hinterland
nacional
em Espanha

Tráfego de
contentores
(2048)

Transhipment Total de tráfego
incluindo
transhipment

Tráfego adicional de import/export até 2048
1.Projecção de tráfego realizada em estudo anterior de Junho de 2013
2.Tráfego máximo de transhipment induzido
Fonte: Análise A.T. Kearney
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Parte A: Procura potencial do Terminal de Contentores do Barreiro

O cenário de referência deste estudo prevê a existência de
terminais de contentores em Alcântara e Barreiro (cenário 1+1)
Cenários de concessão no Porto de Lisboa
(Terminais de contentores)
Cenário de referência a este
estudo
Cenário 3+1

Cenário 1+1

Cenário 0+1

Terminais:
• Alcântara (TCA)
• Multiusos (TML)
• Sta Apolónia (TCSA)
• Barreiro (TCB)

Terminais:
• Alcântara (TCA)
• Barreiro (TCB)
Contudo, até 20211, o TML e o
TCSA assumem-se em
funcionamento

Terminais:
• Barreiro (TCB)

1. 2021 é o ano em que o contrato de concessão do Terminal de Contentores de Sta Apolónia (TCSA) termina, sendo expectável, de acordo
com informação pública disponível, que o contrato de concessão do Terminal Multiusos de Lisboa (TML), já expirado, se mantenha
sucessivamente prorrogado até lá, momento em que cessarão os dois contratos de concessão
Fonte: APL; A.T. Kearney
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Parte A: Procura potencial do Terminal de Contentores do Barreiro

O tráfego estimado do TCB ascende a 2,3 M TEUs em 2048
num cenário 1+1, mantendo-se a actual capacidade do TCA
Tráfego potencial1 do Terminal de Contentores do Barreiro (TCB)

Estimativa

(Milhões TEUs)
2,3
2,0
0,7

Fecho dos
terminais TML e
TCSA

Início do
transhipment
induzido

1,4
0,3

0,9
0,1

1,6 Hinterland

1,5

0,6
0,6

Transhipment

1,2
0,7

0,1
0,1
2019

2025

2030

2035

2040

1. Assume-se a transferência cativa inicial de um tráfego equivalente a 30% do tráfego do Porto de Lisboa para o TCB
2. Tráfego do TML e TCSA distribui-se pelo TCA e TCB de acordo com a quota que detém no Porto de Lisboa
Nota: Cenário 1+1, i.e., existência apenas dos terminais de contentores em Alcântara e Barreiro, mantendo-se a actual capacidade do TCA
até ao final do período de concessão do TCB
Fonte: Análise A.T. Kearney

2045

2048
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Parte A: Viabilidade do Terminal de Contentores do
Barreiro e análise de concessão
• Procura potencial do Terminal de Contentores do Barreiro
• Viabilidade do Terminal de Contentores do Barreiro
• Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro
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Parte A: Viabilidade do Terminal de Contentores do Barreiro

O TCB é viável do ponto de vista técnico, de intermodalidade e
económico-financeiro
Viabilidade do TCB



Viabilidade técnica

• Capacidade efectiva de
1,1 M TEUs/ano (Fase 1) e
2,1 M TEUs/ano (Fase 2)
• Canal de navegação até ao
terminal

• Dragagens iniciais e de
manutenção asseguram a
navegabilidade e bacia de
manobra
• Espaço para criação dos
elementos do terminal (cais,
parque e edifícios de apoio)



Viabilidade de acesso
ao hinterland



Viabilidade
económico-financeira

• Ligações estruturantes para
todo o hinterland

• Modelo de concessão do tipo
Build-Operate-Transfer (BOT)

• Proximidade à rede ferroviária,
exigindo apenas ramal de
ligação

• Repartição de custos de
dragagem (CAPEX:
concessionário; OPEX:
Concedente)

• Possibilidade de
desenvolvimento de variante
rodoviária para ligação aos
principais eixos da rede
rodoviária nacional

• Subsídios de âmbito
ambiental e da Rede
Transeuropeia de Transportes
• Viabilidade para concedente e
concessionário, sobretudo em
prazos de concessão longos e
2 fases de construção

O TCB poderá ainda beneficiar de um espaço a afectar a actividades logísticoindustriais, contribuindo positivamente para a reconversão da zona
Fonte: A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do Terminal de Contentores do Barreiro

O TCB é viável do ponto de vista técnico
Viabilidade do TCB



Viabilidade técnica

• Capacidade efectiva de
1,1 M TEUs/ano (Fase 1) e
2,1 M TEUs/ano (Fase 2)
• Canal de navegação até ao
terminal

• Dragagens iniciais e de
manutenção asseguram a
navegabilidade e bacia de
manobra
• Espaço para criação dos
elementos do terminal (cais,
parque e edifícios de apoio)

Fonte: A.T. Kearney



Viabilidade de acesso
ao hinterland



Viabilidade
económico-financeira

• Ligações estruturantes para
todo o hinterland

• Modelo de concessão do tipo
Build-Operate-Transfer (BOT)

• Proximidade à rede ferroviária,
exigindo apenas ramal de
ligação

• Repartição de custos de
dragagem (CAPEX:
concessionário; OPEX:
Concedente)

• Possibilidade de
desenvolvimento de variante
rodoviária para ligação aos
principais eixos da rede
rodoviária nacional

• Subsídios de âmbito
ambiental e da Rede
Transeuropeia de Transportes
• Viabilidade para concedente e
concessionário, sobretudo em
prazos de concessão longos e
2 fases de construção

A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade técnica

O TCB foi projectado para uma capacidade efectiva de
1,1 M TEUs/ ano (Fase 1) e de 2,1 M TEUs/ano (Fase 2)
Desenho conceptual do TCB
Fase 1

Fase 2

• Comprimento do cais: 796 m

• Comprimento do cais: 1.500 m

• Capacidade efectiva1 estimada:
– 2 turnos: 824.000 TEUs/ano
– 3 turnos: 1.051.000 TEUs/ano

• Capacidade efectiva1 estimada:
– 2 turnos: 1.648.000 TEUs/ano
– 3 turnos: 2.075.000 TEUs/ano

1. Estimada em 80% da capacidade teórica
Fonte: Berenguer Ingenieros; Análise A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade técnica

O projecto técnico considerou um conjunto de constrangimentos
técnicos aplicáveis ao contexto local do terminal
Constrangimentos técnicos
Impacto visual
• A cidade do Barreiro goza de vista para lá da
zona da Expo
• A Câmara Municipal do Barreiro traçou uma
linha a partir da qual preferencialmente se
deveria respeitar como limite de obstrução de
vista

Terceira Travessia do Tejo

Tanquipor

• A ponte e os seus pilares impõem restrições à
navegabilidade e, nomeadamente, à manobra
dos navios

• Com a construção da TTT, alguns navios que
hoje abastecem a Tanquipor não poderão
alcançar o cais desta por falta de tirante de ar
da ponte; a alternativa seria a construção de
um novo cais no lado oeste da TTT e de um
pipeline até à Tanquipor

• O TCB conta com distâncias prudentes face à
ponte e respeita as reservas associadas, ainda
que já expiradas formalmente

• Dado que é um constrangimento que depende
da construção da TTT, e mantendo-se a
possibilidade de abastecimento, esta limitação
poderá ser ultrapassada

Fonte: APL; Câmara Municipal do Barreiro; Relatórios diversos sobre TTT; Berenguer Ingenieros; Análise A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade técnica

A observância integral do requisito de “impacto visual” reduziria
a capacidade efectiva do TCB de 2,1 M para 1,3 M TEUs
Desenho conceptual do TCB (Fase 1 + Fase 2)
Limite de impacto visual

TTT
• Capacidade efectiva final: 2,1 M TEUs
• Comprimento do cais: 1.500m
• Profundidade: -16m
• Largura do canal: 150m
• A observância da delimitação da obstrução
visual a oeste da linha traçada teria
impactos significativos na eficiência do
terminal:
– Redução da longitude do molhe de
1.500m para 1.000m
– Redução da capacidade efectiva final de
2,1 M TEUs para 1,3 M TEUs
– Redução da cota na zona mais a oeste,
limitando a capacidade de empilhamento
dos contentores

Optou-se, por isso, por um lay-out económica e funcionalmente eficiente com
impacto visual reduzido sobre a cidade
Fonte: Berenguer Ingenieros; Análise A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade técnica

Importa salientar que o impacto visual apenas existe se se
decidir pela construção da 2ª fase
Desenho conceptual do TCB
Fase 1
Limite de impacto visual TTT

Fonte: Berenguer Ingenieros; Análise A.T. Kearney

Fase 2
Limite de impacto visual

TTT

A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade técnica

Optou-se por não contemplar um novo cais da Tanquipor, a
oeste da TTT, dado o significativo impacto visual resultante
Alternativas de desenho técnico
Sem reserva de espaço a um cais da
‘Tanquipor’
TTT

Com reserva de espaço a um cais da
‘Tanquipor’
TTT

Alternativa seleccionada
Fonte: Berenguer Ingenieros; Análise A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade técnica

A construção do TCB exigirá dragagens iniciais e de
manutenção
Dragagens iniciais
• Fase 1:

Dragagens de manutenção
• Acumulação de material:

– Dragagem: 18,4M m3

– Ano 1: 1,0M m3

– Terrapleno: 5,7M m3

– Ano 2: 1,1M m3
– Ano 3: 1,1M m3

• Fase 2:
– Dragagem: 0,6M m3

• Dragagens: de 3 em 3 anos

– Terrapleno: 4,4M m3

O material dragado na Fase 1 servirá na construção do terrapleno, que deverá
ser construído na totalidade para garantir maior eficiência no uso do material
Fonte: Berenguer Ingenieros; Análise A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do Terminal de Contentores do Barreiro

O TCB é viável do ponto de vista de intermodalidade para
acesso ao hinterland
Viabilidade do TCB



Viabilidade técnica

• Capacidade efectiva de
1,1 M TEUs/ano (Fase 1) e
2,1 M TEUs/ano (Fase 2)
• Canal de navegação até ao
terminal

• Dragagens iniciais e de
manutenção asseguram a
navegabilidade e bacia de
manobra
• Espaço para criação dos
elementos do terminal (cais,
parque e edifícios de apoio)

Fonte: A.T. Kearney



Viabilidade de acesso
ao hinterland



Viabilidade
económico-financeira

• Ligações estruturantes para
todo o hinterland

• Modelo de concessão do tipo
Build-Operate-Transfer (BOT)

• Proximidade à rede ferroviária,
exigindo apenas ramal de
ligação

• Repartição de custos de
dragagem (CAPEX:
concessionário; OPEX:
Concedente)

• Possibilidade de
desenvolvimento de variante
rodoviária para ligação aos
principais eixos da rede
rodoviária nacional

• Subsídios de âmbito
ambiental e da Rede
Transeuropeia de Transportes
• Viabilidade para concedente e
concessionário, sobretudo em
prazos de concessão longos e
2 fases de construção

A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade de acesso ao hinterland

O TCB beneficia da proximidade à rede ferroviária, ainda que
exija ramal de ligação
Ligação à rede ferroviária nacional

Espanha

Viana do
Castelo
Espinho

Aveiro

Guarda

Espanha

A
D
E
Entroncamento
Abrantes
Cartaxo
Barreiro
Linha ferroviária
Ramal à rede ferroviária, com ligação ao TCB (inexistente)
Linha ferroviária de mercadorias desactivada
A
B
C
D
E

Ramal da Siderurgia Nacional
Linha do Alentejo
Linha de Vendas Novas
Linha do Norte
Linha da Beira-Baixa

Fonte: REFER; A.T. Kearney

C
Poceirão
A Pinhal
Novo B

Évora

Beja
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade de acesso ao hinterland

O TCB encontra-se também junto ao acesso das principais
estradas da rede rodoviária nacional
Ligação à rede rodoviária nacional

Espanha

Viana do
Castelo
Porto
Espinho

Aveiro

Guarda

A25

Espanha

A1
A
A23
Entroncamento

Espanha
Barreiro

A6

Évora

IP8

Beja

A2
Rede rodoviária
Variante rodoviária (inexistente)

Fonte: A.T. Kearney

A.T. Kearney 56/06.2014/4698

22

Parte A: Viabilidade do Terminal de Contentores do Barreiro

O TCB é viável do ponto de vista económico-financeiro
Viabilidade do TCB



Viabilidade técnica

• Capacidade efectiva de
1,1 M TEUs/ano (Fase 1) e
2,1 M TEUs/ano (Fase 2)
• Canal de navegação até ao
terminal

• Dragagens iniciais e de
manutenção asseguram a
navegabilidade e bacia de
manobra
• Espaço para criação dos
elementos do terminal (cais,
parque e edifícios de apoio)

Fonte: A.T. Kearney



Viabilidade de acesso
ao hinterland



Viabilidade
económico-financeira

• Ligações estruturantes para
todo o hinterland

• Modelo de concessão do tipo
Build-Operate-Transfer (BOT)

• Proximidade à rede ferroviária,
exigindo apenas ramal de
ligação

• Repartição de custos de
dragagem (CAPEX:
concessionário; OPEX:
Concedente)

• Possibilidade de
desenvolvimento de variante
rodoviária para ligação aos
principais eixos da rede
rodoviária nacional

• Subsídios de âmbito
ambiental e da Rede
Transeuropeia de Transportes
• Viabilidade para concedente e
concessionário, sobretudo em
prazos de concessão longos e
2 fases de construção

A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade económico-financeira

A avaliação da viabilidade económico-financeira do TCB tem
por base o modelo de procura, investimentos, receitas e custos
Modelo económico-financeiro
Pressupostos
Procura

Investimentos

Receitas

Gastos

Viabilidade económico-financeira
Concedente
Concessionário

Exploração
pública

Concedente
Concessionário

Concessão da
infra-estrutura

Concedente
Concessionário

Build, Operate
& Transfer (BOT)

Análises de sensibilidade (input para Comparador Público)

Fonte: A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade económico-financeira

O modelo económico do TCB tem subjacente um conjunto de
pressupostos de dragagem e de subsídios
Pressupostos
Repartição do custo da
dragagem

• Responsabilidade repartida entre APL (dragagens de manutenção) e
concessionário (dragagens iniciais)

Subsídios comunitários de
âmbito:
- Ambiental
- Rede Transeuropeia de
Transportes

• Investimento inicial da dragagem:
– Subsidiação de 80% (pode chegar aos 100%) do investimento inicial de
dragagem de materiais contaminados
– Investimento alvo de subsídio: 11,9 M€ (Fase 1) e 0,4 M€ (Fase 2)
• Investimento no terminal ferroviário em espaço portuário:
– Subsidiação de 80%
– Investimento alvo de subsídio: 4,1 M€
– Assume-se candidatura conjunta entre a REFER e TCB

Fonte: Análise A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade económico-financeira

Os investimentos da Fase 1 e Fase 2 do TCB foram estimados
em 336 M€ e 218 M€, respectivamente
Investimentos (M€)

Estimativa

Fase 1
Infra-estrutura

335,7
248,1

Fase 2
Infra-estrutura

217,8
126,2

Pavimentação e terrapleno

31,5

Pavimentação e terrapleno

30,2

Dragagem

68,6

Dragagem

Molhe

50,1

Molhe

42,3

Bordes

14,5

Bordes

10,4

5,0

Segurança e saúde

0,7

Segurança e saúde

0,7

Engenharia

5,5

Engenharia

4,5

Instalações, edifícios e electricidade

18,6

Instalações, edifícios e electricidade

3,9

Contingências

18,2

Contingências

9,1

G. gerais e benefício industrial

40,3

G. gerais e benefício industrial

Equipamentos

20,2

Un. (#)

C.Un.

87,6

Equipamentos

Pórtico Post-Panamax (‘100)

4

8,0

32,0

Pórtico Post-Panamax (‘100)

6

8,0

48,0

Pórtico Panamax (’50)

3

6,0

18,0

Pórtico Panamax (’50)

1

6,0

6,0

Rubber Tyred Gantry

26

1,2

31,2

Rubber Tyred Gantry

26

1,2

31,2

Reach Stacker

4

0,4

1,6

Reach Stacker

4

0,4

1,6

Tractores e reboques

40

0,1

4,8

Tractores e reboques

40

0,1

4,8

Fonte: Berenguer Ingenieros; Análise A.T. Kearney

Un. (#) C.Un.

91,6

A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade económico-financeira

As receitas dos serviços portuários deverão atingir cerca de
17 M€ no Ano 40
Tarifas e receitas – Serviços portuários

Estimativa

(M€/ ano)
Tarifas médias

TUP Navio
Pilotagem

TUP Navio (€/GT)
– C/M distância: 0,11

7

8

8

8

9

9

3

1
1
Ano 1

Ano 7

Ano 12

Ano 27

Ano 30

Ano 40

TEUs (1.000)
Import
Export
Vazios
Transhipment

83
41
33
8
0

551
276
224
51
0

873
370
290
80
133

2.005
727
496
231
552

2.075
814
540
274
446

2.075
1.038
631
407
01

Escalas
C/M distância
Longa distância
Transhipment

155
0
155
0

1.109
977
132
0

1.565
1.237
178
150

3.171
2.019
528
624

3.327
2.206
617
504

3.533
2.698
835
01

Pilotagem (€/GT)

– Transhipment: 0,12

17

4
2
2

– Transhipment: 0,11

– Longa distância: 0,13

16

6

– Longa distância: 0,11

– C/M distância: 0,11

16

3

1. O tráfego impor/export tem prioridade relativamente ao tráfego transhipment, o qual é apenas aceite quando há capacidade disponível
Nota: Cenário 1+1; 40 anos; Fases 1+2; Dragagem: concessionário (CAPEX), APL (OPEX); com subsídio
Fonte: APL; Análise A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade económico-financeira

As receitas da exploração do terminal deverão atingir cerca de
198 M€ no Ano 40
Tarifas e receitas – Exploração do terminal

Estimativa

(M€/ ano)
198

Tarifas
Tarifas máximas
(€/ contentor)

Transhipment
Vazios
Parques
Import/Export

164

44

– Vazios: 124,00
– Import/export: 124,0

16

63

49

81

90

111

33

44

Ano 1

Ano 7

Ano 12

Ano 27

Ano 30

Ano 40

56

370

586

1.346

1.393

1.394

0

0

89

370

299

02

Vazios

5

34

54

155

184

273

Parques

56

370

497

976

1.094

1.394

Import/export

50

336

443

821

910

1.121

8

Descontos médios

3

5

– Transhipment: 30%

– Import/export: 20%

77
5 6
22

53
3
17

– Parques: 56,35

– Parques: 20%

24

13

– Transhipment: 97,65

– Vazios: 30%

176

Contentores1
(1.000)
Transhipment

1. A linha do somatório exclui os movimentos de parques (os quais igualam a soma dos vazios e import/export)
2. O tráfego impor/export tem prioridade ao tráfego transhipment que apenas é aceite quando há capacidade disponível
Nota: Cenário 1+1; 40 anos; Fases 1+2; Dragagem: concessionário (CAPEX), APL (OPEX); com subsídio
Fonte: Análise A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade económico-financeira

Os custos do concedente resultam sobretudo da manutenção
de dragagens e pilotagem, podendo atingir 6,5 M€ no Ano 40
Custos – Serviços portuários

Estimativa

(M€/ ano)
Pressupostos
Pilotos

• Produtividade média:
88 escalas / ano

4,3

• Custo médio por piloto:
80.000€ / ano

3,4

Suporte

3,2

• Carga de trabalho
adicional1 assegurado
pela estrutura existente

0,2

• Custo marginal: 0

3,2

Ano 1
Dragagem

Dragagem
• O custo de manutenção
das dragagens ocorre a
cada 3 anos2

4,7

6,2

6,3

6,5

3,2

3,2

3,2

3,0

3,0

3,3

3,2

1,0

1,4

Ano 7

Ano 12

Ano 27

Ano 30

Ano 40

18

37

38

41

Pilotagem

Pilotos adicionais:
2

13

1. Controlo de facturação, gestão do contrato, etc.
2. Para efeitos de apresentação, anualizou-se o custo das dragagens de manutenção
Nota: Cenário 1+1; 40 anos; Fases 1+2; Dragagem: concessionário (CAPEX), APL (OPEX); com subsídio
Fonte: APL; Análise A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade económico-financeira

A exploração do terminal envolve diferentes tipos de custo com
infra-estrutura e supra-estrutura
Custos – Exploração do terminal

Activo
Infra-estrutura

Manutenção

Operação

C. total

C. total

% do c. aquisição % do c. aquisição

0,3% - 0,5%

n.a.

Supra-estrutura

Post-Panamax
Panamax

1,0% - 3,0%

15% - 20%

RTG

Estimativa
Amortização Suporte
C. fixo

C. variável

Vida útil

% do custo total

% do custo total

Anos

n.a.

n.a.

30 anos1

10% - 20%

80% - 90%

30 anos1

20% - 25%

75% - 80%

30 anos1

8% - 12%

88% - 92%

30 anos1

Reach Stacker
Tractores e
Reboques

2,5% - 7,5%

1. Sem reposição necessária
Nota: n.a. – Não aplicável
Fonte: Berenguer Ingenieros; Análise A.T. Kearney

50% - 75%

8% - 12%

88% - 92%

15 anos

C. Total

10 FTE
Fase 1
5 FTE
Fase 2
65.000€/
FTE

A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade económico-financeira

Os custos de exploração do terminal deverão representar cerca
de 36% das respectivas receitas no Ano 40
Custos – Exploração do terminal
(M€/ ano)

Suporte
Manutenção
Amortizações
Operação

18
14%
60%
23%

Em % das
receitas do
concessionário

4%

27
9% 2%
40%
48%

37
7% 2%
29%

77
1%
7%

79
1%
6%

24%

23%

70
10%
11%

68%

69%

77%

1%

62%

Ano 1

Ano 7

Ano 12

Ano 27

Ano 30

Ano 40

230%

51%

48%

47%

45%

36%

Nota: Cenário 1+1; 40 anos; Fases 1+2; Dragagem: concessionário (CAPEX), APL (OPEX); com subsídio
Fonte: Análise A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do TCB – Viabilidade económico-financeira

O TCB é um investimento atractivo, sobretudo para prazos de
concessão longos e com as duas fases de construção
Viabilidade económico-financeira do TCB
Concedente

Prazo

Rendas
Fases
(M€/ano) |
do TCB Fixa
Variável (€/TEU) VAL projecto
em M€

Concessionário
VAL projecto

TIR projecto

TIR accionista

em M€

em %

em %

30 anos

1

1,5 | 1,0

3,4

25,9

8,1%

11,3%

40 anos

1 + 21

2,0 | 1,0

95,4

54,3

8,5%

11,5%

50 anos

1 + 21

2,5 | 2,5

197,0

69,4

8,6%

11,5%

60 anos

1 + 21

3,0 | 2,0

241,4

81,7

8,7%

11,5%

VAL >0 e TIR accionista >11,5%

VAL >0 e TIR accionista <11,5%

VAL <0

Para prazo > 40 anos, a construção da Fase 2 é atractiva
1. Ano de início da Fase 2: 2034
Nota 1: Cenário 1+1; Dragagem: concessionário (CAPEX) e APL (OPEX); com subsídio
Nota 2: Rendas apresentadas resultam da restrição de TIR accionista mínima (quando possível) de 11,5% e VAL para concedente e concessionário positivos. Outras combinações são
possíveis de modo a corresponder às condições referidas
A.T. Kearney 56/06.2014/4698
Fonte: APL; Análise A.T. Kearney
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Parte A: Viabilidade do Terminal de Contentores do
Barreiro e análise de concessão
• Procura potencial do Terminal de Contentores do Barreiro
• Viabilidade do Terminal de Contentores do Barreiro
• Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro
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Parte A: Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro

A avaliação do impacto económico do TCB deve ter em conta
os diversos efeitos ao longo da cadeia de actividades portuárias
Cadeia de actividades económicas portuárias
“Backward linkages”

Terminal
portuário

Actividades
económicas a
montante
Impacto económico directo, indirecto
e induzido
• Efeito directo e
indirecto:
A construção e exploração
1 de um terminal portuário
gera aquisições de bens e
serviço às actividades
fornecedoras a montante
(impacto directo), que por
sua vez geram outras
aquisições, e assim
sucessivamente (impacto
indirecto)

Recordatório1
“Forward linkages”

Actividades
económicas a jusante

Consumo final

• Efeito induzido (consumo final)
O impacto directo e indirecto nas actividades
económicas a jusante aumenta o rendimento disponível
e, consequentemente, o consumo final
Impacto sobre a competitividade externa
(exportações e importações)
Se não existirem alternativas ao terminal (ex. outro
2 terminal/porto), a ausência deste implica que as
exportações/importações e todas as actividades
subjacentes não se concretizam
Se as alternativas forem menos convenientes e mais
caras, a ausência do terminal implica que as
exportações/importações e todas as actividades
subjacentes se reduzem

1. Com base no estudo sobre o impacto económico do novo terminal de contentores de Lisboa realizado em Novembro de 2013
Fonte: Análise A.T. Kearney
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Parte A: Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro

1
2

Conforme a existência ou não de capacidade em Sines,
existem dois cenários de optimização dos portos alternativos

Cenários de optimização: portos incluídos

Recordatório1
 Incluído
 Excluído

Cenários de optimização Porto de Sines

Optimização
Portugal + Espanha

Optimização
Espanha


Terminal de contentores
tem/virá a ter capacidade
para acomodar a procura
que é dirigida ao TCB


Terminal de contentores

Porto de Ferrol

Porto de Valência









não tem/virá a ter
capacidade para
acomodar a procura que
é dirigida ao TCB

1. Com base no estudo sobre o impacto económico do novo terminal de contentores de Lisboa realizado em Novembro de 2013
Fonte: Análise A.T. Kearney
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Parte A: Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro

1
2

O Porto de Sines é a melhor alternativa (“second-best”) num
cenário de Optimização Portugal + Espanha

Custo económico2 de/para localizações do actual hinterland
Recordatório1
do Porto de Lisboa
- Optimização Portugal + Espanha
(€/ TEU)

- Optimização Espanha

Lisboa Sul
Alfragide

Lisboa Norte
Mafra

Centro Sul
Tomar

Alen. Central
Évora

P. de Setúbal
Setúbal

NTC

250

NTC

250

NTC

345

NTC

280

NTC

250

Sines

310

Sines

335

Sines

365

Sines

320

Sines

275

Sines

435

Sines

435

Sines

420

Sines

390

Sines

360

Ferrol

555

Ferrol

555

Ferrol

510

Ferrol

550

Ferrol

545

Ferrol

575

Ferrol

570

Ferrol

520

Ferrol

645

Ferrol

600

Valência

700

Valência

715

Valência

665

Valência

665

Valência

675

Valência

760

Valência

760

Valência

705

Valência

775

Valência

770

Num cenário de Optimização Espanha (ie, inexistência de alternativas em
Portugal), o Porto de Ferrol está melhor localizado do que o Porto de Valência
1. Com base no estudo sobre o impacto económico do novo terminal de contentores de Lisboa realizado em Novembro de 2013
2. Custo de estiva + custo de transporte no hinterland. Assume a alternativa modal mais económica. Assume tarifas ferroviárias e de serviços portuários de 2013
A.T. Kearney 56/06.2014/4698
Fonte: CP Carga; Autoridades Portuárias; Entrevistas com operadores logísticos; Google Maps; Análise A.T. Kearney
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Parte A: Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro

1

Se o porto alternativo for espanhol, os impactos directo,
indirecto e induzido no PIB, derivados do TCB, anulam-se

Impacto directo, indirecto e induzido: alterações
Impacto económico
Impacto
directo

• Valor acrescentado gerado
pela construção e/ou pela
operação da infra-estrutura

Impacto
indirecto

• Procura adicional dirigida às
actividades económicas
fornecedoras

Impacto
induzido

• Procura adicional, resultante
do aumento das
remunerações

Porto alternativo: Sines

Porto alternativo: Ferrol

• Depende da previsão
• Do ponto de vista
quanto a necessidades
comparativo, anula o
de investimento e da
impacto económico
operação (estrutura de
positivo total que o TCB
receitas e custos da
geraria
expansão do terminal em
Sines): informação não
disponível

• Não foi possível estimar
o diferencial de impacto
económico face ao TCB

O impacto da alternativa do Porto de Sines não foi estimado por falta de
informação sobre a construção e exploração de um terminal alternativo
Fonte: Análise A.T. Kearney
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Parte A: Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro

2

Estima-se que as exportações e importações a passar no
TCB atinjam 8,6 MM€ e 5,4 MM€ em 2058, respectivamente

Exportações e importações contentorizadas no TCB

Recordatório1

(MM€; 2019-2058)
9

8,6

Exportações

8
7
6

5,4

Importações
5
4
3
2
1
0
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058

Nota 1: Previsão a partir das taxas de crescimento projectadas no estudo anterior de “Viabilidade do TCT” e do valor estimado das
exportações e importações por contentores que saíram/entraram via Porto de Lisboa em 2012
1. Com base no estudo sobre o impacto económico do novo terminal de contentores de Lisboa realizado em Novembro de 2013
Fonte; INE: Estatísticas dos Transportes (2012); Análise A.T .Kearney
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Parte A: Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro

2

As exportações e as importações são sensíveis a alterações
de preço
Recordatório1

Elasticidades: considerações
• A elasticidade das exp/importações é superior a 1
 evolução de 1 p.p. do custo das exp/importações
implica uma evolução superior a 1 p.p. das
exp/importações

Elasticidade preço das exportações
e importações
(estimativa para Portugal)
3,7

• A elasticidade das exportações é superior à
elasticidade das importações  a facilidade de
substituição de países-fornecedores torna as
exportações portuguesas bastante elásticas; a rigidez
de curto prazo da estrutura da economia portuguesa e
a dependência de algumas mercadorias específicas
determinam que as importações apresentem menor
elasticidade
• As exportações estão gradualmente mais elásticas
na generalidade dos países, incluindo Portugal  o
maior dinamismo do mercado mundial alarga as
possibilidades de substituição

2,4

Exportações

1. Com base no estudo sobre o impacto económico do novo terminal de contentores de Lisboa realizado em Novembro de 2013
Fonte: Comissão Europeia: Trade Elasticities: A Final Report for the European Comission (2010) – estudo inclui Portugal; Análise A.T. Kearney

Importações

A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte A: Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro

2

A inexistência do TCB cria extra-custos2, tornando as
importações e exportações mais caras entre 0,6% e 3,3%

Peso do extracusto no valor das importações e exportações
Porto alternativo: Sines
(%)

Porto alternativo: Ferrol
(%)

3,15%

0,64%

0,60%

Exportações

Importações

Recordatório1

Exportações

1. Com base no estudo sobre o impacto económico do novo terminal de contentores de Lisboa realizado em Novembro de 2013
2. O peso do extracusto foi calculado por tipo de mercadoria, tendo por base (a) o extra custo €/TEU de cada trajecto dos cenários de Optimização
Portugal + Espanha e Optimização Espanha e (b) o valor da importação e exportação por tipo de mercadoria
Fonte: Análise A.T. Kearney

3,26%

Importações

A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte A: Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro

2

O impacto acumulado no PIB da realização do TCB pode
variar entre 7-12 MM€, dependendo do prazo de concessão

Previsão do impacto (directo, indirecto e induzido) acumulado no
PIB do TCB: em cenários alternativos de prazos de concessão
(MM€; Fases 1+2 do TCB; acumulado S 2014 – Fim do prazo de concessão)

11,6
9,1
6,6
Directo

3,8

3,0

2,2

4,7
3,7

Indirecto

2,7

Induzido

1,7

2,4

3,1

40 anos

50 anos

60 anos

Nota: Cenário 1+1, dragagem CAPEX e OPEX da responsabilidade, respectivamente, do concessionário e concedente, com subsídio e sem
incremento de capacidade no TCA
Fonte: Análise A.T. Kearney
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Parte A: Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro

A inexistência do TCB reduz o crescimento potencial do PIB em
1,7 MM€ até 2058 caso a alternativa seja o Porto de Sines
Impacto negativo no PIB decorrente da inexistência do TCB
Porto alternativo: Sines

Análise diferencial

(MM€; Fases 1+2 do TCB; acumulado S 2014-2058)
Impacto económico directo, indirecto e
induzido

Impacto sobre a
competitividade (exportações e
importações)
2,2

VAL =
0,3 MM€

0,5

1,7

Impacto apenas poderia ser determinado
uma vez conhecido o impacto da construção
e exploração da extensão do Porto de Sines
?

?

?

Impacto directo

Impacto indirecto

Impacto induzido

“Backward linkages”

Variação da
balança comercial

Procura adicional
de rodovia1

Redução do
PIB potencial

“Forward linkages”

Nota 1: Apenas se contabilizou o impacto directo nos “forward linkages”
Nota 2: Cenário 1+1, dragagem CAPEX e OPEX da responsabilidade, respectivamente, do concessionário e concedente, com subsídio e
sem incremento de capacidade no TCA
1. Assume que 50% do transporte terrestre é contratado a empresas portuguesas
Fonte: A.T. Kearney
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Parte A: Impacto económico do Terminal de Contentores do Barreiro

Caso não seja desenvolvida nenhuma alternativa em Portugal, o
impacto negativo é superior, atingindo 14,6 MM€ até 2058
Impacto negativo no PIB decorrente da inexistência do TCB
Porto alternativo: Ferrol

Análise diferencial

(MM€; Fases 1+2 do TCB; acumulado S 2014-2058)
Impacto económico directo, indirecto e
induzido

Impacto sobre a
competitividade (exportações e
importações)
10,0

VAL =
2,8 MM€

2,0

14,6
1,7
2,7
2,2

Impacto directo

Impacto indirecto

“Backward linkages”

Impacto induzido

Variação da
balança comercial

Procura adicional
de ferrovia

Redução do
PIB potencial

“Forward linkages”

Nota 1: Apenas se contabilizou o impacto directo nos “forward linkages”
Nota 2: Cenário 1+1, dragagem CAPEX e OPEX da responsabilidade, respectivamente, do concessionário e concedente, com subsídio e
sem incremento de capacidade no TCA
1. Assume que 50% do transporte terrestre é contratado a empresas portuguesas
Fonte: A.T. Kearney
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■ Parte A: Viabilidade do Terminal de Contentores do Barreiro e
análise de concessão

■ Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e
industrial junto ao Terminal de Contentores do Barreiro
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

A avaliação das potencialidades do espaço contíguo ao TCB foi
conduzida de forma faseada



Há interesse estratégico
no desenvolvimento de
actividades logísticas e/ou
industriais em espaço
contíguo ao TCB



O TCB reúne os factores
críticos de sucesso
(existentes ou potenciais)
para o desenvolvimento de
uma plataforma logísticoindustrial competitiva

• Redução de custos de
transporte

• Localização geoestratégica

• Maior rapidez e satisfação dos
clientes

• Infra-estruturas de base

• Maior rotação de contentores
• Menor impacto ambiental

• Redução de congestionamento
rodoviário
• Competitividade face a outros
portos Europeus
Fonte: A.T. Kearney

• Disponibilidade de recursos
• Modelo de gestão sustentável e
participativo, com regulação
estável e favorável à actividade
económica
• Facilitação dos trâmites
aduaneiros



Recomenda-se a criação
de uma plataforma com
características específicas

• Foco na actividade logística
mas aberto a operações de
cariz industrial
• Zona franca aduaneira Tipo I
• Sociedade pública com gestão
indirecta
• Clientes-alvo: empresas
logísticas, do sector alimentar e
de retalho

• Incentivos alargados (se foco
for industrial)
A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

Há interesse estratégico no desenvolvimento de actividades
logísticas e/ou industriais em espaço contíguo ao TCB



Há interesse estratégico
no desenvolvimento de
actividades logísticas e/ou
industriais em espaço
contíguo ao TCB



O TCB reúne os factores
críticos de sucesso
(existentes ou potenciais)
para o desenvolvimento de
uma plataforma logísticoindustrial competitiva

• Redução de custos de
transporte

• Localização geoestratégica

• Maior rapidez e satisfação dos
clientes

• Infra-estruturas de base

• Maior rotação de contentores
• Menor impacto ambiental

• Redução de congestionamento
rodoviário
• Competitividade face a outros
portos Europeus
Fonte: A.T. Kearney

• Disponibilidade de recursos
• Modelo de gestão sustentável e
participativo, com regulação
estável e favorável à actividade
económica
• Facilitação dos trâmites
aduaneiros



Recomenda-se a criação
de uma plataforma com
características específicas

• Foco na actividade logística
mas aberto a operações de
cariz industrial
• Zona franca aduaneira Tipo I
• Sociedade pública com gestão
indirecta
• Clientes-alvo: empresas
logísticas, do sector alimentar e
de retalho

• Incentivos alargados (se foco
for industrial)
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46

Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

O conceito de port-centric logistic (PCL) pressupõe a existência
de serviços logísticos que complementam a oferta portuária
Port-centric logistic (PCL)
Mar

Importação
Exportação

Zona portuária e contígua
Terminal de
contentores
(cais + parque)

Hinterland

Área
logística

vs. circuito tradicional
Mar

Zona portuária Hinterland

Terminal de
contentores
(cais + parque)

Área
logística

Trata-se de um conceito historicamente explorado nas cargas/descargas de
graneis, sólidos ou líquidos, mas que se advoga agora a expansão do conceito
ao tráfego contentorizado
Fonte: A.T. Kearney
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

O PCL permite optimizar os trajectos de contentores vazios do
centro logístico para o porto (importação)
Circuito de distribuição de produtos acabados
(Importação; sem exportação; exemplo rodovia)

Ilustrativo
Circuito dos contentores

Distância

Espaço portuário
Desembarque

Movimento
no parque

Embarque

Movimento
no parque

Colocação
no camião

Transporte
para centro
logístico

Centro logístico
Colocação
no centro
logístico1

Descarga do
contentor1

Colocação do Transporte de
Colocação do contentor vazio
contentor vazio contentor vazio
no camião
no parque
para o porto

1. A descarga poderá ocorrer sem haver a colocação do contentor no solo
Fonte: A.T. Kearney

Transformação Distribuição
(ex. paletização)
last mile

Fluxo de
contentores
vazio
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

O PCL também permite eliminar os trajectos de contentores
vazios do porto para o centro logístico (exportação)
Circuito de distribuição de produtos acabados
(Exportação; sem importação; exemplo rodovia)

Ilustrativo
Circuito dos contentores

Distância

Espaço portuário

Centro logístico

Movimento
Desembarque
no parque

Colocação
no camião

Transporte
do contentor
vazio para o
centro logístico

Colocação no centro
logístico

Movimento
no parque

Colocação
no parque

Transporte
para o porto

Colocação
no camião

Embarque

Fonte: A.T. Kearney

Fluxo de
contentores
vazio

Carregamento Transformação Transporte
(ex. consolidação)
do contentor
first mile
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

Apenas no circuito em que o contentor de importação é usado
para exportação é que não há ganhos no circuito de vazios
Circuito de distribuição de produtos acabados
(Exportação; importação; exemplo rodovia)

Ilustrativo
Circuito dos contentores

Distância

Espaço portuário
Desembarque

Movimento
no parque

Colocação
no camião

Embarque

Movimento
no parque

Colocação
no parque

Transporte
para centro
logístico

Transporte
para o porto

1. A descarga poderá ocorrer sem haver a colocação do contentor no solo
Fonte: A.T. Kearney

Centro logístico
Colocação
no centro
logístico1

Descarga do
contentor1

Colocação
no camião

Carregamento Transformação Transporte
do contentor (ex. consolidação)
first mile

Transformação Distribuição
(ex. paletização)
last mile
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

Além disso, o âmbito de optimização das rotas é mais alargado
na presença de uma centro contíguo ao porto
Optimização de rotas com e sem PCL
Mar

Hinterland

A

Ilustrativo

Mar

Hinterland
B

Mar

Mar

Hinterland

Hinterland

C
D
Porto

Centro logístico PCL

Fonte: A.T. Kearney

Centro logístico sem PCL

Localização no hinterland

Rota com centro logístico PCL

Rotas com centro logístico sem PCL
A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

Menos contentores vazios a circular e maior optimização de
rotas também se verifica para a indústria contígua ao porto (1/3)
Circuito de distribuição de matérias primas (MPs)
(Importação de MPs; sem exportação; exemplo rodovia)
Distância

Espaço portuário
Desembarque
da MP

Movimento
no parque

Embarque

Movimento
no parque

Colocação
no camião

Colocação do
contentor
vazio no
parque

Transporte
para fábrica

Ilustrativo
Circuito dos contentores

Fábrica
Colocação
na fábrica1

Descarga do
contentor1

Transporte de
contentor
Colocação do contentor vazio
vazio para o
no camião
porto

Processamento

Distribuição
de produto
acabado

Fluxo de
contentores
vazio

Portanto, as características e benefícios de um centro PCL também se
adequam a actividades industriais
1. A descarga poderá ocorrer sem haver a colocação do contentor no solo
Fonte: A.T. Kearney
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

Menos contentores vazios a circular e maior optimização de
rotas também se verifica para a indústria contígua ao porto (2/3)
Circuito de distribuição de produto acabado)
Ilustrativo
(Exportação de produto acabado; sem importação de MPs; exemplo rodovia)
Circuito dos contentores

Distância

Espaço portuário
Desembarque

Movimento
no parque

Colocação
no camião

Transporte do
contentor vazio
para a fábrica

Embarque

Movimento
no parque

Colocação
no parque

Transporte
para o porto

Fonte: A.T. Kearney

Fábrica
Colocação na fábrica

Colocação
no camião

Carregamento
do contentor

Fluxo de
contentores
vazio

Processamento

Transporte
de matériaprima
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

Menos contentores vazios a circular e maior optimização de
rotas também se verifica para a indústria contígua ao porto (3/3)
Circuito de distribuição de matérias primas (MPs)
(Importação de MPs; exportação de prod. acabado; exemplo rodovia)

Ilustrativo

Circuito dos contentores

Distância

Espaço portuário
Desembarque
da MP

Embarque

Movimento
no parque

Movimento
no parque

Colocação
no camião

Colocação no
parque

1. A descarga poderá ocorrer sem haver a colocação do contentor no solo
Fonte: A.T. Kearney

Transporte
para
fábrica

Transporte
para o porto

Fábrica
Colocação
na fábrica1

Colocação
no camião

Descarga
do
contentor1

Carregamento
do contentor

Processamento
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

Há, por isso, claros benefícios de um centro logístico-industrial
contíguo ao TCB para todos os intervenientes e sociedade
Benefícios decorrentes de operações port-centric logistic
 Eliminação de transporte de contentores vazios entre o porto e os centros logísticos
 Optimização dos circuitos de transporte

Para os Clientes

Para os armadores

Para a sociedade

• Redução dos custos de
transporte

• Maior rotação dos activos
(contentores) dos armadores

• Menor impacto ambiental
(menores emissões de CO2)

Para o operador portuário:

• Redução do
congestionamento rodoviário

• Maior rapidez de serviço e,
consequentemente, satisfação

• Maior procura derivada

Fonte: A.T. Kearney
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

O espectro de serviços possíveis a disponibilizar são vastos, da
armazenagem a actividades de valor acrescentado
Funcionalidades a desenvolver no espaço logístico-industrial

Selecção

Armazenagem

Preparação para distribuição

Produção parcial

Terminal
intermodal

• Armazenagem de
mercadoria
normal, matérias
perigosas,
refrigerado,…

• Desconsolidação
e consolidação

• Assemblagem
final

• Transporte
terrestre

• Packaging

Produção
• Paletização

Serviços de apoio
Fonte: A.T. Kearney

• Etiquetagem

• Produção da
mercadoria

• Serviços de apoio a pessoas, empresas, veículos e outros equipamentos
A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

O desenvolvimento de um centro logístico-industrial não é
diferenciador mas mandatório para a competitividade do TCB
Existência de plataformas logísticas contíguas aos Portos

Selecção

Le Havre

A Coruña
Vigo

Ferrol
Gijón
Santander
Bilbao

Marselha
Barcelona

Valência
Gioia Tauro1
Algeciras

Málaga

Tânger

Port Said2

Centros logísticos e/ou industriais contíguos ao porto

Centros logísticos e/ou industriais não contíguos ao porto

1. Alguns operadores logísticos instalados junto ao porto, aproveitando a Zona Franca contígua, mas baixa penetração de actividade industrial
prevista
2. Existe um plano de desenvolvimento de Zona Industrial para o Eastern Port de Said (projecto)
Nota: Em anexo, cada porto e respectiva(s) plataforma(s) logística(s) e/ou industrial(is) são caracterizados em detalhe
Fonte: A.T. Kearney
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

Contudo, a rede de plataformas logísticas1 já é densa nesta
região devendo ser reavaliada face à alteração de contexto (1/2)
Caracterização das plataformas logísticas e parques empresariais

Selecção

(distância ao TCB: até 60km)
Castanheira do Ribatejo/
Plataforma Log. Lisboa Norte

Poceirão

•
•
•
•

• Área: 600 ha
• Em projecto
• Entidade constituída (inclui Mota-Engil,
Opway e ES Properties)

Área: 150 ha
Em projecto
Acessos rodoviários e ferroviários
Abertis Logística

Bobadela/ Sobralinho

Parque industrial e logístico
Sapec Bay

• Área: 62,6 ha
• Pólo da Bobadela + Sobralinho
• Terminal de carga da CP em
funcionamento; restante em projecto

• Área: 400 ha, com apenas 27 já
construídos
• Acesso ferroviário, rodoviário e marítimo
• Entidade: SAPEC

Parques empresariais do
Barreiro e do Seixal

Blue Biz

• Área: > 300 ha
• Acesso ferroviário, rodoviário e fluvial
• Várias infra-estruras obsoletas ou
desactivadas
• Baía do Tejo, SA
Previstas

• Área: n.d.
• AICEP Global Parques

Existentes

1. Existentes e previstas
Nota: A Península de Setúbal conta com o Parque empresarial da Auto-Europa, cluster automóvel; dada a sua especificidade, não foi assinalado no mapa
A.T. Kearney 56/06.2014/4698
Fonte: A.T. Kearney
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

Contudo, a rede de plataformas logísticas1 já é densa nesta
região devendo ser reavaliada face à alteração de contexto (2/2)
Caracterização das plataformas logísticas e parques empresariais

Selecção

(distância ao TCB: entre 60km a 200 km)
ZAL de Sines
• Área intra e extra portuária: 245 ha
• Acesso ferroviário, rodoviário e
marítimo
• APS e AICEP Global Parques

Zona de Indústria ligeira (#3)

Badajoz

• Área: N.d. (ZIL II com 14 ha)
• Camara Municipal de Sines
• ZIL I e III ocupadas; ZIL II com
espaço ainda livre

• Em desenvolvimento
• Possibilidade de se constituir como
porto seco

ZIL de Sines

Elvas

• Área: ~2.000 ha
• AICEP Global Parques
• Acesso ferroviário, rodoviário e
marítimo

• Área de 50 ha
• Em funcionamento o terminal de
carga da CP e área logística anexa

Previstas

Existentes

1. Existentes e previstas
Fonte: A.T. Kearney
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

O TCB reúne os factores críticos para o desenvolvimento de
uma plataforma logístico-industrial competitiva



Há interesse estratégico
no desenvolvimento de
actividades logísticas e/ou
industriais em espaço
contíguo ao TCB



O TCB reúne os factores
críticos de sucesso
(existentes ou potenciais)
para o desenvolvimento de
uma plataforma logísticoindustrial competitiva

• Redução de custos de
transporte

• Localização geoestratégica

• Maior rapidez e satisfação dos
clientes

• Infra-estruturas de base

• Maior rotação de contentores
• Menor impacto ambiental

• Redução de congestionamento
rodoviário
• Competitividade face a outros
portos Europeus
Fonte: A.T. Kearney

• Disponibilidade de recursos
• Modelo de gestão sustentável e
participativo, com regulação
estável e favorável à actividade
económica
• Facilitação dos trâmites
aduaneiros



Recomenda-se a criação
de uma plataforma com
características específicas

• Foco na actividade logística
mas aberto a operações de
cariz industrial
• Zona franca aduaneira Tipo I
• Sociedade pública com gestão
indirecta
• Clientes-alvo: empresas
logísticas, do sector alimentar e
de retalho

• Incentivos alargados (se foco
for industrial)
A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

O TCB tem uma área contígua para desenvolver uma infraestrutura logística e industrial
Mapa da zona e áreas livres

D
A

• Zona com potencial logísticoindustrial
• 350 ha – 400 ha
– Zona A: APL
– Zona B: Baía do Tejo, SA

Terminal
C
B

– Zona C: APL, sendo uma zona
de terrapleno, em resultado da
construção do terminal
– Zona D: APL, sendo uma zona
(possível) de terrapleno, também
em resultado da construção do
terminal

Na medida em que a Baía do Tejo é o gestor do parque industrial do Barreiro, a
articulação com esta entidade tornar-se-á chave
Fonte: APL; A.T. Kearney
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

Os factores críticos de sucesso de uma plataforma dependem
do tipo de actividades, logística e/ou industrial, a desenvolver
Factores críticos de sucesso
Operação logística

Operação industrial

1 Localização geoestratégica

Muito relevante

2 Disponibilidade de recursos, nomeadamente

Muito relevante

solo vago e mão-de-obra local

3 Infra-estruturas de base (ex. ligações

intermodais, espaço empresarial com serviços
de apoio e funcionamento básicos)

4 Modelo de gestão sustentável e

participativo, com regulação estável e
favorável à actividade económica

Muito relevante

Muito relevante

5 Facilitação dos trâmites aduaneiros:
– Deferimento do pagamento de impostos até
re-exportação da carga
– Simplicidade dos procedimentos
administrativos

6 Incentivos alargados, para além dos
aduaneiros (ex. incentivos fiscais)

Fonte: A.T. Kearney

Muito relevante

Relevante

Pouco relevante

Muito relevante
A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

1

A localização em estudo encontra-se inserida no grande
centro de consumo e produção industrial de Portugal

Produto Interno Bruto
(% do total; 2012)
2%
3%

1%

4%
18% 5%

• 81% do PIB é criado no hinterland do
Porto de Lisboa

2%

4%
1%

Açores

5%

2%

Madeira

32%

81%

4%

1%

1%

Barreiro

7%

• Situado na Península de Setúbal, o Barreiro
está junto da área geográfica que mais
contribui para o PIB em Portugal (Lisboa e
Vale do Tejo – 39% do PIB)
• TCB e plataforma logística e/ou industrial sob
avaliação estarão no centro da produção e
consumo nacional

3%
1%
4%

Ademais, Lisboa assume uma posição estratégica de conexão das maiores
rotas marítimas mundiais
Fonte: INE; Análise A.T. Kearney
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

2

Há mão-de-obra disponível na região, sendo o seu custo
relativamente competitivo no âmbito Europeu

População activa e desemprego no
hinterland (Milhares; população activa,
% desempregados; 2013)

Comparação custo de mão-de-obra
(€; Custo do trabalho por hora1; UE; 2013)

População activa
Desemprego

1.389
1.231

1.196

18%
17%

17%
Média: 16%
11%

359

Lisboa e
Vale do Tejo

Norte

Centro

Alentejo

1. Custo do trabalho por hora para toda a economia (excluindo agricultura e administração pública)
Fonte: INE; Banco Central Europeu; Análise A.T. Kearney

Noruega
Suécia
Dinamarca
Bélgica
Luxemburgo
França
Holanda
Áustria
Finlândia
Alemanha
Irlanda
Itália
Espanha
Reino Unido
Chipre
Eslovénia
Grécia
Malta
Portugal
República Checa
Estónia
Croácia
Eslováquia
Polónia
Hungria
Letónia
Lituânia
Roménia
Bulgária

48,50
40,10
38,40
38,00
35,70
34,30
33,20
31,40
31,40
31,30
29,00
28,10
21,10
20,90
17,20
14,60
13,60
12,80
11,60
10,30
9,00
8,80
8,50
7,60
7,40
6,30
6,20
4,60
3,70
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

2

Há solo livre de ~400 ha, cuja utilização pode ser afecta a
um espaço logístico-industrial, desde que reabilitado

~400 ha

Tanquipor

Terrenos contaminados
(cinzas)

Fisipe
Terrenos
contaminados
(gesso)
Pingo
Doce

Sovena

Central
termoeléctrica
abandonada

Em actividade

Será também necessário acomodar as actividades que se mantêm activas hoje,
assim como determinar que activos se manterão como património industrial
Fonte: A.T. Kearney
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Parte B: Interesse estratégico de plataforma logística e industrial

3

Existe potencial de desenvolvimento de infra-estruturas de
base, nomeadamente ligações ao hinterland

Acesso rodoviário

Acesso ferroviário

Acesso aéreo

Espanha

Espanha

Viana do
Castelo

Viana do
Castelo
Porto
Espinho

Espinho

Aveiro

Guarda

A25

Aveiro

Espanha

Guarda

Espanha

A1
D
E

A23
Entroncamento

Entroncamento
Abrantes
Espanha

Barreiro

A6

Évora

A2
IP8

Beja

Cartaxo

Barreiro

C
Poceirão
A Pinhal
Novo B

Complexo de
carga aérea de
Lisboa

Barreiro

40Km

Évora

Beja

A estas ligações soma-se o próprio terminal portuário contíguo, o TCB, que se
perspectiva ser o grande promotor de actividade no espaço em análise
Fonte: Estradas de Portugal; REFER; A.T. Kearney
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4

Existem várias opções para a exploração dos espaços,
dependendo da forma de acesso ao solo e tipo de oferta

Modelo de acesso ao solo e oferta de espaço logístico
Acesso ao solo
Próprio

Aquisição

Concessão

• O promotor é responsável pelo
acesso ao solo, projecto e
infra-estruturação
Promotor

Gestor
Oferta do espaço

Venda
de solo

Fonte: A.T. Kearney

Aluguer
de solo

• Projecta
• Infra-estrutura

• Constrói
• Comercializa
• Realiza gestão

Venda de
espaços
construídos

Aluguer de
espaços
construídos

• No caso do promotor adquirir
um espaço a privados, poderá
ocorrer expropriação, a qual
inviabiliza a venda de solo ou
espaços edificados
• O gestor, que pode ser o
promotor, é responsável pela
construção, comercialização e
gestão da plataforma
(operação das zonas comuns)
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4

O promotor misto, maioritariamente público, deverá
assegurar controlo, eficiência e minimização do investimento

Tipos de promotor e avaliação das vantagens
Consórcio público

Entidade pública
independente

Sociedade mista,
maioritariamente
pública

Sociedade privada

Eficiência
operativa1
Capacidade de
controlo
Facilidade
regulatória
Minimização do
investimento2
Alto

Baixo

1. Pressupõe que a entidade privada detém conhecimento especializado na gestão de espaços logísticos e/ou industriais
2. Na óptica da entidade pública
Fonte: A.T. Kearney
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4

De notar que os modelos de gestão das zonas francas
contam com participação alargada de várias entidades

Modelo de gestão em Espanha: exemplo Barcelona

Exemplo

El Consórci De Barcelona – Zona Franca
Plenário

Comissão Executiva

Presidente: Presidente da cidade de Barcelona
Vice- Presidente: Delegado especial do Estado
Vogais:
• Secretários de Estados (Economia, Tesouro,
Planificação e Infra-estruturas, Comunicações)
• Dependência Provincial Aduaneira e Tributária
Especial
• Autoridade do Porto de Barcelona1
• Câmara Municipal (Ayuntamiento) de Barcelona
• Câmara de Comércio, Indústria e Navegação
• PIMEC (associação das PMEs)
• Confederação das empresas da Catalunha
• RENFE
• Sindicato dos trabalhadores UGT e CCOC
Observadores

Presidente: Delegado especial de Estado
Vice-presidente: representante do Estado
Vogais:
• Dependência Provincial Aduaneira e Tributária
Especial
• Autoridade do Porto de Barcelona
• Câmara Municipal (Ayuntamiento) de Barcelona
• Representante do Estado
• Câmara de Comércio, Indústria e Navegação
Observadores

1. Director geral e Presidente
Fonte: A.T. Kearney

Equipa de Gestão
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4

A gestão do desenvolvimento e exploração de um espaço
logístico-industrial tem três responsabilidades principais

Responsabilidades
Legislação e
regulação

• Preparar requisitos legais de aprovação e arranque do projecto
• Definir políticas e regulação das infra-estruturas
• Desenvolver as especificações para exploração e construção das infraestruturas

Planeamento

• Facilitar interacção com outros órgãos públicos
• Integrar o espaço na rede de espaços semelhantes ou com afinidades

Expropriação de
terrenos

• Preparar as expropriações dos terrenos afectados, se aplicável

Financiamento do
projecto completo

• Obter financiamento público e/ou privado para a concretização do espaço

Financiamento das
infra-estruturas

• Assegurar financiamentos das infra-estruturas individuais com esquemas de
colaboração público-privada, se assim for decidido

Provisão das infraestruturas

• Urbanizar os terrenos afectados
• Executar as obras necessárias para a construção das infra-estruturas

Promoção e
comercialização

• Captar arrendatários para os espaços logísticos

Exploração

• Operar os serviços de suporte
• Realizar a manutenção das infra-estruturas

Estratégico

Financeiro

Gestão da
infra-estrutura

Fonte: A.T. Kearney
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4

Através de um modelo de gestão indirecta garante-se
conhecimento especializado e maior eficiência

Tipo de gestão
Responsabilidades

Gestão directa

Gestão indirecta

Estratégica

Sociedade promotora:
• Assume todos as responsabilidades
• Contrata a execução material da infraestrutura
• Gere directamente a ocupação dos
espaços

Sociedade promotora:
• Define e controla os aspectos
estratégicos do espaço
• Delega as restantes
responsabilidades, por adjudicação em
contrato de concessão

Financeira

Gestão da infraestrutura

Privados:
• Executa e explora a infra-estrutura
• Paga contribuição económica como
contrapartida

Privado com conhecimento
especializado na gestão de espaços
logístico-industriais
Fonte: A.T. Kearney
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5
6

Na UE prevê-se a coexistência de espaços logísticoindustriais de diferentes naturezas tributárias

Natureza tributária do espaço
(União Europeia)
Natureza do espaço
logístico ou industrial

A

Espaço equiparado a
não comunitário

Espaço comunitário

Zona franca

Armazém

B

(free zone)

C

Armazém franco

Entreposto aduaneiro

(free warehouse)

(custom warehouse)
E

D

Sem incentivos
para além do
aduaneiro

Controlo tipo I

G

F

Com incentivos
alargados

1. Em processo de transição, por forma a homogeneizar e simplificar os processos aduaneiros no espaço da UE
Fonte: União Europeia; A.T. Kearney

Controlo tipo II1

Sem incentivos
para além do
aduaneiro

Com incentivos
alargados
A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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5

Cada alternativa caracteriza-se de forma única e distinta

6

Definição dos diferentes espaços, por natureza tributária
A

Espaço
comunitário

Espaço sob o
regime
aduaneiro,
fiscal, legal e
regulatório do
país-membro;
portanto, sem
qualquer tipo
de incentivos

B

C

Armazém
franco

Entreposto
aduaneiro

(free
warehouse)

(custom
warehouse)

Com as
características
de uma zona
franca tipo I,
sem incentivos
para além do
aduaneiro, mas
em lugar de ser
uma zona
alargada é um
armazém

Com as
características
de uma zona
franca tipo II,
sem incentivos
para além do
aduaneiro, mas
em lugar de
ser uma zona
alargada é um
armazém

Zona franca tipo II1

Zona franca tipo I
D

E

F

G

Sem incentivos
para além do
aduaneiro

Com
incentivos
alargados

Sem incentivos
para além do
aduaneiro

Com incentivos
fiscais

Fisicamente
delimitada com
uma cerca ou
muro;
Regime especial
aduaneiro;
Mercadoria aí
colocada beneficia
automaticamente
do regime
especial;
Controlo pela
entidade
aduaneira à
entrada e saída
da zona

Tal como a (D)
mas em que o
regime
especial, para
além de
aduaneiro,
pode
incorporar
incentivos
fiscais,
regulação
específica,
legislação
laboral
distinta, entre
outras

Fisicamente
delimitada com
uma cerca ou
muro;
Regime
especial
aduaneiro;
Mercadoria aí
colocada
precisa de ser
declarada para
beneficiar do
regime
especial;
Não há controlo
pela entidade
aduaneira à
entrada e saída
da zona

Tal como a (F)
mas em que o
regime
especial, para
além de
aduaneiro, pode
incorporar
incentivos
fiscais,
regulação
específica,
legislação
laboral distinta,
entre outras

1. Em processo de transição, por forma a homogeneizar e simplificar os processos aduaneiros no espaço da EU
Fonte: União Europeia; A.T. Kearney
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6

As vantagens para os utilizadores decorrentes de cada uma
das diferentes naturezas tributárias são distintas

Vantagens das naturezas tributárias alternativas, para o utilizador
A

Vantagens

Espaço
comunitário

B

C

Armazém
franco

Entreposto
aduaneiro

(free
warehouse)

(custom
warehouse)

Zona franca tipo I

D

Sem
incentivos
para além do
aduaneiro

E

Com
incentivos
alargados1

Zona franca II2

F

Sem
incentivos
para além do
aduaneiro

G

Com
incentivos
alargados1

Deferimento do
pagamento de
impostos até
carga ser reexportada
Simplicidade
dos
procedimentos
administrativos
Incentivos
alargados1

1. As ajudas do Estado são permitidas mas sujeitas a aprovação prévia pela UE (artigo 107(3) do TFUE – Tratado do Funcionamento da
União Europeia), o que pressupõe provar a necessidade do regime especial para endereçar problemas regionais; de notar que se
equiparam a ajudas, nomeadamente, vantagens económicas atribuídas (ex. redução de impostos)
2. Em processo de transição, por forma a homogeneizar e simplificar os processos aduaneiros no espaço da UE
Fonte: União Europeia; A.T. Kearney
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6

Contudo, a decisão em avançar com uma zona franca requer
analisar previamente os seus efeitos indirectos

Efeitos indirectos de uma zona especial
+ Promoção da actividade económica indirecta
+ Criação de emprego

Economia
nacional

+ Partilha de novas tecnologias e conhecimento, contribuindo para o
desenvolvimento das competências locais
- Deslocalização das empresas para zona especial

+ Crescimento da receita fiscal (se aumento de actividade compensar os
benefícios oferecidos)
+ Menor gasto com subsídios sociais (ex. desemprego, inserção social)

Estado

+ Possibilidade de testar medidas especiais (que mais tarde poderão ser
estendidas)
- Deferimento dos recebimentos da receita aduaneira
- Redução da receita fiscal média, por contribuinte empresarial que se fixe na
zona especial

Uma zona franca aduaneira tem menos implicações que uma zona com
benefícios alargados, que exige avaliação profunda dos efeitos indirectos
Fonte: APL; A.T. Kearney
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Conclui-se que o espaço contíguo ao TCB tem potencial para
se tornar uma plataforma logística e industrial de excelência
Factores críticos de sucesso
 Cumpre requisito ou tem potencial para cumprir

1 Localização geoestratégica



de recursos, nomeadamente solo vago
2 Disponibilidade
e mão-de-obra local



Infra-estruturas de base (ex. ligações intermodais, espaço

3 empresarial com serviços de apoio e funcionamento
básicos)

4 Modelo de gestão sustentável e participativo, com

regulação estável e favorável à actividade económica

5 Facilitação dos trâmites aduaneiros:
– Deferimento do pagamento de impostos até reexportação da carga
– Simplicidade dos procedimentos administrativos

6 Incentivos alargados, para além dos aduaneiros (ex.
incentivos fiscais)

Fonte: A.T. Kearney
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Recomenda-se a criação de uma plataforma com
características específicas



Há interesse estratégico
no desenvolvimento de
actividades logísticas e/ou
industriais em espaço
contíguo ao TCB



O TCB reúne os factores
críticos de sucesso
(existentes ou potenciais)
para o desenvolvimento de
uma plataforma logísticoindustrial competitiva

• Redução de custos de
transporte

• Localização geoestratégica

• Maior rapidez e satisfação dos
clientes

• Infra-estruturas de base

• Maior rotação de contentores
• Menor impacto ambiental

• Redução de congestionamento
rodoviário
• Competitividade face a outros
portos Europeus
Fonte: A.T. Kearney

• Disponibilidade de recursos
• Modelo de gestão sustentável e
participativo, com regulação
estável e favorável à actividade
económica
• Facilitação dos trâmites
aduaneiros



Recomenda-se a criação
de uma plataforma com
características específicas

• Foco na actividade logística
mas aberto a operações de
cariz industrial
• Zona franca aduaneira Tipo I
• Sociedade pública com gestão
indirecta
• Clientes-alvo: empresas
logísticas, do sector alimentar e
de retalho

• Incentivos alargados (se foco
for industrial
A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Identificam-se conceitos alternativos para o espaço contíguo ao
TCB: a natureza tributária será factor condicionante
Alternativas de conceito a afectar ao espaço contíguo ao TCB
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Natureza
das
operações

• Logística

• Logística (foco)
• Industrial

• Industrial (foco)
• Logística

Natureza
tributária

• Espaço comunitário

• Zona franca sem incentivos
para além do aduaneiro

• Zona franca com incentivos
alargados

Tipo de
sociedade

• Sociedade mista,
maioritariamente pública
• Entidades públicas com
interesses no local (ex. APL,

• Sociedade pública
• Participação de entidades públicas, incluindo entidades
públicas centrais de Portugal (a seleccionar)

CMB, Baía do Tejo)

Tipo de
gestão
Clientes
alvo

- Logística
- Industrial

• Gestão indirecta
• Logística: empresas do
sector alimentar, retalho e
logística

• Logística: empresas do sector alimentar, retalho e logística
• Industrial: empresas do
sector alimentar

1. Dependente de estudo alargado, de dimensão nacional, à competitividade das indústrias e prioridades da política económica nacional
Fonte: A.T. Kearney

• Industrial1
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Se o perfil de tráfego se mantiver, as empresas do sector
alimentar e retalho serão os clientes naturais da plataforma
Fluxo de mercadorias no Porto de Lisboa
Importações do Porto de Lisboa
(2013; % total importado; 000 toneladas)
36%

Exportações do Porto de Lisboa
(2013; % total importado; 000 toneladas)
27%
18%

200

14%
76

11%
59

14%

422

5%
28

281

4%
19

3%
17

Produtos Alimentos, Químicos Produtos Papel e Borracha
agrícolas bebidas e
da pesca derivados e plástico
e de caça tabaco

Principais produtos importados
 Frutas (bananas, ananases e citrinos)
 Café torrado e legumes secos
 Compostos químicos e carvão

216

9%

9%

136

134

4%
64

Alimentos, Indústria Papel e Químicos Minerais Produtos
bebidas e extrativa derivados
não
agrícolas
tabaco
metálicos e de caça

Principais produtos exportados
 Vinhos, cervejas e conservas
 Mármores e granitos
 Papel de jornal e de impressão

Ao que se adiciona as empresas do sector logístico, decorrente da própria
natureza da plataforma
Nota: Universo: Tráfego contentorizado no TCA
Fonte: APL; A.T. Kearney
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Na maior parte dos países Europeus existem zonas especiais
nas imediações de espaços portuários, marítimos ou fluviais
Zonas francas1
(União Europeia; 2014)

Não exaustivo

54

23 22

3

34

7 8
17

33

16

35

40
36

37

24
25 26
39
49 48
41
47
43
45
44 46

50

10
42
9

38

20
6

28
18

1
31

19

13 15

29
21

12

30
27

14
11

32

Zona Franca sem incentivos para além do aduaneiro

2

Andorra
1
Free zone de Andorra
Bulgária
2
Freeport de Burgas
Dinamarca
3
Freeport de Copenhaga
Finlândia
4
Free zone de Lappeenranta
5
Freeport de Hanko
França
Free zone de Le Verdon – Porto de Bordeaux
6
(rio de Garonne)
Alemanha
7
Freeport de Bremerhaven
8
Freeport de Cuxhaven
9
Freeport de Deggendorf (rio Danúbio)
Freeport de Duisburg (rio Duisburg, na
10
confluência dos rios Rhine e Ruhr)
Gibraltar
11 Freeport de Gibraltar
Grécia
12 Free zone de Piraeus
13 Free zone de Thessaloniki
14 Free zone de Heraklion
15 Free zone de Evros (Debzos)
Irlanda
16 Freeport do Porto de Cork
17 Free zone de Shannon
Itália2
18 Free zone de Veneza
19 Freeport de Gioia Tauro
20 Freeport de Trieste
Malta
21 Freeport de Malta

Zona Franca com incentivos alargados

Letónia
22 Freeport de Riga
23 Freeport de Ventspils
Lituânia
24 Freeport de Klaipeda
25 Free zone de Klaipeda
26 Free zone Kaunas (porto no rio Nemuna)
Portugal
27 Free zone da Madeira – Caniçal
Roménia
28 Free zone do Porto de Constanta
Espanha
29 Free zone de Barcelona
30 Free zone de Cádiz
31 Free zone de Vigo
32 Free zone de Las Palmas
Reino Unido
33 Free zone de Liverpool
34 Free zone do aeroporto de Prestwick
35 Free zone de Southampton
36 Free zone de Port of Tilbury
37 Freeport de Sherness
Polónia
38 Free zone de Pomeranian
39 Free zone de Suwałki
40 Free zone de Kostryn
41 Free zone de Legnica
42 Free zone de Kamienna Gòra
43 Free zone de Walbrzych
44 Free zone de Katowice
45 Free zone de Kraków
46 Free zone de Mielec
47 Free zone de Tamobrzeg
48 Free zone de Starachowice
49 Free zone de Lódz
50 Free zone de Slupzk

Estas zonas são sobretudo zonas francas sem incentivos para além do
aduaneiro
1. Freeport quando é uma free zone contígua a um porto; 2. Na imprensa encontram-se notícias que referem que existem mais duas zonas em estudo (Nápoles e Génova)
A.T. Kearney 56/06.2014/4698
Fonte: Comissão Europeia; Páginas web oficiais das entidades tributárias dos respectivos países; A.T. Kearney
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Estas zonas especiais não só existem como são activamente
promovidas por várias países/ entidades (1/2)
Exemplo: Piraeus (Grécia)
Entidade
Autoridade
portuária

Operador
portuário de
contentores
(Cosco)

Exemplo: Barcelona (Espanha)

Declaração
“PIRAEUS PORT COMPETITIVE
ADVANTAGES:
• (…)
• Operation under a free zone type II
status
• (…)
“Covering age-long need in a modern
logistics facility within Free Zone
Type 1, the company will supply all
users with services such as the filling
and emptying of containers, .. (…)
The comparative advantages of the
logistics spaces include their
location in Piraeus’s Free Zone that
allows for cargo management and
storage without the inconvenience
of customs handling or having to
pay guarantees or go through
bureaucratic procedures until
customs clearance”

Fonte: Autoridade Portuária de Piraeus; Piraeus Container Terminal (PCT); http://www.portic.net/disseny/BARCELOC/leader.shtml; A.T. Kearney

Autoridade
portuária e
agência de
investimento
“ Why Barcelona?
(…) hosts the largest
logistics area and
facilities in Southern
Europe and the
Mediterranean,
around a modern
ocean port. (…): the
Logistics Activities
Zone (ZAL) of the
Port of Barcelona;
and, attached to the
Port, you can also
find a tax free zone.

A.T. Kearney 56/06.2014/4698
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Estas zonas especiais não só existem como são activamente
promovidas por várias países/ entidades (2/2)
Exemplo: Alemanha

Fonte: http://www.gtai.de/; http://www.ukinvest.gov.uk; A.T. Kearney

Exemplo: Reino Unido
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A importância relativa dos incentivos alargados depende das
prioridades definidas pela política económica nacional1
Política económica: impacto na decisão sobre adopção ou não
de ajudas equiparadas
Política económica
Interesse em utilizar uma zona franca como
instrumento de política económica?
Não

Sim

Alternativa 2
Zona franca sem incentivos para além do
aduaneiro

Alternativa 3
Zona franca com incentivos alargados

Impacto elevado na função logística, facilitando a
integração da cadeia de abastecimento entre o
hinterland e o espaço portuário

Impacto elevado na captação de investimento em
sectores considerados prioritários

Nessa medida, a escolha entre a Alternativa 2 e a Alternativa 3 fica sujeita a
avaliação e aprovação posteriores, em âmbito mais alargado
1. Fora do âmbito do presente estudo
Fonte: A.T. Kearney
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Para assegurar competitividade do TCB e do espaço, a criação
de uma zona franca aduaneira parece suficiente (Alternativa 2)
Avaliação das alternativas de conceito a afectar ao espaço contíguo ao TCB
Alternativa 1
Parque empresarial em
espaço comunitário
+
+
+
+

Alternativa 2
Zona franca sem incentivos
para além do aduaneiro

Alternativa 3
Zona franca com incentivos
alargados

Contíguo ao TCB, aportando-lhe valor
Características relevantes (localização, mão-de-obra disponível, intermodalidade e infra-estruturas de apoio)
Reabilitação ambiental
Impacto social (criação de emprego)

+ Não carece de autorização
especial supranacional

- Não simplifica os trâmites
aduaneiros
- Não facilita a gestão de tesouraria
das empresas imp/exportadoras

+ Facilita os trâmites aduaneiros
+ Facilita a gestão de tesouraria das empresas
+ Não carece de autorização
especial supranacional

+ Promove a captação de
investimento industrial

- Não promove de forma activa a
captação de investimento directo
estrangeiro industrial

- Carece de autorização especial
supranacional

A aplicação de incentivos alargados reforçará a competitividade, mas não é
crítica na perspectiva de desenvolvimento do TCB
Fonte: A.T. Kearney
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Anexo I: Recomendação sobre a profundidade do Terminal de
Contentores do Barreiro
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Anexo I: Recomendação sobre a profundidade do TCB

Para avaliar a profundidade adequada ao TCB, foram
considerados um conjunto de aspectos complementares
Aspectos essenciais para determinar a profundidade adequada do TCB
(TEUs)
A

• Capacidade dos navios
• Evolução nas dimensões
dos navios (comprimento,
largura e calado)

B

Configuração dos
navios

Perfil do
Porto de
Lisboa
Profundidade
adequada do
TCB

• Dimensões dos navios que
atracam no Porto de
Lisboa, especialmente no
TCA (actual terminal de
maior profundidade)

C
Contexto
competitivo
• Profundidade dos portos ibéricos, por tipo de
utilização (Imp/Exp, transhipment ou híbrido)
Fonte: A.T. Kearney
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Anexo I: Recomendação sobre a profundidade do TCB

A

A capacidade de transporte de contentores aumentou
significativamente nas últimas décadas

Capacidade, por tipo de navios de contentores
(TEUs)
18.000
15.000

7.000
4.500
3.200

3.450

1.750
650

Early
Fully cellular
containerships
I (1970-)
(>1956-)

Nota: medidas médias
Fonte: Maersk; Ashar and Rodrigues; A.T. Kearney

Panamax
(1980-)

Panamax
Post Panamax Post Panamax Triple E (2013) New Panamax
Max (1985-)
(1988-)
Plus (2000-)
(2014-)
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Anexo I: Recomendação sobre a profundidade do TCB

A

Este crescimento deve-se sobretudo à maior largura e
comprimento dos navios e não tanto ao calado

Crescimento da largura, comprimento e calado dos navios de
contentores (Índice base 100)
350

Largura
300

Comprimento

250

200

Calado
150

100

Early
Fully cellular
containerships
I (1970-)
(>1956-)

Panamax
(1980-)

Fonte: Maersk; Ashar and Rodrigues; A.T. Kearney

Panamax
Max (1985-)

Post Panamax Post Panamax Triple E (2013) New Panamax
(1988-)
Plus (2000-)
(2014-)
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Anexo I: Recomendação sobre a profundidade do TCB

A

A profundidade máxima exigida pelos navios em circulação
é de -17m

Calado médio dos navios de contentores e profundidade exigida total
(metros)

9,0

1,5
-10,5

10,0

1,5
-11,5

Early
Fully cellular
containerships I (1970-)
(>1956-)

Calado do navio

11,0

1,5
-12,5

Panamax
(1980-)

12,0

1,5
-13,5

Panamax
Max (1985-)

12,0

1,5
-13,5

Post
Panamax
(1988-)

13,5

1,5
-15,0

Post
Panamax
Plus (2000-)

14,5

15,5

1,5
-16,0

1,5
-17,0

Triple E
(2013)

New Panamax
(2014-)

Resguardo

Nota: O resguardo de segurança situa-se entre 1m e 1,5m; prudentemente, foi tomado o pressuposto de 1,5m
Fonte: Maersk; Ashar and Rodrigues; A.T. Kearney
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Anexo I: Recomendação sobre a profundidade do TCB

A

Para o Porto de Lisboa acolher navios de, pelo menos, uma
geração mais recente, a profundidade deve ser > -15m

Early containerships
(>1956-)
Fully cellular I
(1970-)
Panamax
(1980-)
Panamax Max
(1985-)
Post Panamax
(1988-)
Post Panamax Plus
(2000-)
Triple E
(2013)
New Panamax
(2014-)
Nota: medidas médias
Fonte: Análise A.T. Kearney

Comprimento
(m)

Largura
(m)

Calado
(m)

650

137

17

-9,0

Profundidade
mínima
exigida (m)
-10,5

1.750

215

20

-10,0

-11,5

3.200

250

32

-11,0

-12,5

3.450

290

32

-12,0

-13,5

4.500

285

40

-12,0

-13,5

7.000

300

43

-13,5

-15

18.000

400

59

-14,5

-16

15.000

397

56

-15,5

-17

TCB:
Opção Post Panamax Plus

Capacidade
(TEUs)

TCA

Características por tipo de navio de contentores
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Anexo I: Recomendação sobre a profundidade do TCB

B

O TCA recebe navios, em média, de -8,3m de calado

Número de navios atracados no TCA, por calado
(2013)
Calado médio = -8,33m

116

53

59

31

26
13

calado<7

7< calado<8

8< calado<9

9< calado<10

10< calado<11

Calado > 11

O TCA está preparado para receber navios Panamax e Pós-Panamax, cumprindo
os requisitos de profundidade, comprimento de cais e pórticos de cais
Fonte: APL; Análise A.T. Kearney
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Anexo I: Recomendação sobre a profundidade do TCB

B

Já os armadores de maior dimensão apresentam-se com
navios, em média, de -10,8m de calado

Número de navios atracados no TCA, por calado
(Maiores armadores; 6/5/2013-6/5/2014)
Calado médio (maiores armadores) = -10,8m
32
29

18
14
12
9
6

6
4

1
<-10m
CMA CGM

Hapag Lloyd

Fonte: APL; Análise A.T. Kearney

-10m < Calado < -11m

2

-11m < Calado < -12m

4

> -12m

Maersk
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Anexo I: Recomendação sobre a profundidade do TCB

C

Na Ibéria, destacam-se os portos de Barcelona, Valência e
Alcântara (pós-investimento) com profundidades de -16m

Profundidade máxima dos principais portos ibéricos
(Metros)
Alcântara

13,0 a 15,5

Alcântara
(pós-investimento)

16,0

Barcelona

16,0

Valência

16,0

Málaga

16,0

Algeciras
Sines
Las Palmas

17,0
17,5
18,0

Bilbau
Ferrol

21,0
20,0

Terminais com actividade significativa de Imp/Exp
Terminais com actividade significativa de Imp/Exp e transhipment
Terminais essencialmente de transhipment
Nota: os investimentos no TCA serão realizados no âmbito da renovação da concessão, já aprovada até 2042
Fonte: Websites dos respectivos terminais; Análise A.T. Kearney
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Anexo I: Recomendação sobre a profundidade do TCB

Para um terminal que se crê com foco em Imp/Exp, uma
profundidade de -16m deverá ser suficiente
Síntese da análise e recomendação de profundidade do TCB

A

B

• Para o Porto de Lisboa acolher navios de, pelo menos,
uma geração mais recente, a profundidade deve ser
> -15m

• Os maiores armadores apresentam-se no Porto de Lisboa
com navios de cerca de -11m1 de calado (e os navios com
maior calado aproximam-se dos -12m2)
• Dada a evolução da dimensão dos navios, deverá ser
acautelado o aumento dos calados ao longo das próximas
décadas
• Entre os maiores portos ibéricos, destacam-se Barcelona,
Valência e Alcântara (pós-investimento), com tráfego
Imp/Exp e de transhipment, com profundidade de -16m

C

Recomendação

• Ainda que não seja necessário igualar exactamente as
profundidades dos portos de Barcelona e Valência, já que
estes terminais têm uma parcela significativa de
transhipment, a profundidade do TCB deveria aproximarse destes portos concorrentes

1. Exige -12,5m de profundidade; 2. Exige -13,5m de profundidade
Fonte: Análise A.T. Kearney

-12,5
B

-13,5
B

-15,0
A

-16,0
C
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Anexo II: Análise de sensibilidade ao incremento da capacidade
do TCA
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Anexo II: Análise de sensibilidade ao incremento da capacidade do TCA

O TCB é um investimento atractivo, sobretudo para prazos de
concessão longos e com as duas fases de construção
Viabilidade económico-financeira do TCB
(Incremento no TCA: inexistente)
Prazo

30
anos
40
anos
50
anos

60
anos

Fases do Rendas
Fixa (M€) |
TCB
Variável (€/TEU)

Concedente

Concessionário

VAL projecto

VAL projecto

TIR projecto

TIR accionista

em M€

em M€

em %

em %

1+2

0,5 | 0,5

6,1

12,7

7,7%

10,8%

1

1,5 | 1,0

3,4

25,9

8,1%

11,3%

1+2

2,0 | 1,0

95,4

54,3

8,5%

11,5%

1

2,0 | 2,0

59,3

45,2

8,4%

11,5%

1+2

2,5 | 2,5

197,0

69,4

8,6%

11,5%

1

2,5 | 2,0

100,4

54,8

8,6%

11,5%

1+2

2,0 | 2,0

241,4

81,7

8,7%

11,5%

1

2,5 | 1,5

126,8

61,1

8,6%

11,5%

Nota: Cenário 1+1; Dragagem: concessionário (CAPEX) e APL (OPEX); com subsídio
Fonte: APL; Análise A.T. Kearney

VAL >0 e TIR accionista >11,5%

VAL >0 e TIR accionista <11,5%

VAL <0
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Anexo II: Análise de sensibilidade ao incremento da capacidade do TCA

No caso da Liscont avançar com os investimentos propostos no
âmbito da nova concessão, o tráfego do TCB sai impactado
Investimentos propostos no TCA1

Tráfego potencial2 do TCB
(Ano 40 e acumulado; Milhões TEUs)

∆ TEU/ ano

Investimento

Fase 1a

280.000

44,6 M€

Fase 1b

122.000

0,6 M€

-10%

-14%

-19%

3,2

2,9

2,8

2,6

Sem
investimento

Fase 1a

Fase 1a+1b

Fase 1+2

Ano 40

Fase 2

118.000

1,4 M€

∆ TOTAL

520.000

46,4 M€

-20%

-27%

-33%

61,3

49,2

44,6

40,8

Sem
investimento

Fase 1a

Fase 1a+1b

Fase 1+2

Acumulado

Os investimentos do TCA e TCB devem ser avaliados em conjunto, assegurando
a sustentabilidade das operações portuárias e a maximização da receita da APL
1. Em discussão neste momento
2. Assume-se a transferência cativa inicial de 30% de tráfego para o TCB, pela sua abertura
Fonte: APL; Análise A.T. Kearney

A.T. Kearney 56/06.2014/4698

98

Anexo II: Análise de sensibilidade ao incremento da capacidade do TCA

Com a Fase 1a do TCA, o TCB não parece tão atractivo,
mesmo anulando as rendas pagas pelo concessionário
Viabilidade económico-financeira do TCB
(Incremento no TCA: Fase 1a)
Prazo

30
anos
40
anos
50
anos
60
anos

Fases do Rendas
Fixa (M€) |
TCB
Variável (€/TEU)

Concedente

Concessionário

VAL projecto

VAL projecto

TIR projecto

TIR accionista

em M€

em M€

em %

em %

1+2

0,0 | 0,0

-36,2

-48,8

6,0%

7,3%

1

0,0 | 0,0

-46,3

-25,0

6,7%

8,5%

1+2

0,0 | 0,0

6,1

1,9

7,4%

9,4%

1

0,0 | 0,0

-25,3

3,2

7,5%

9,5%

1+2

0,0 | 0,0

42,0

31,0

8,0%

10,0%

1

0,0 | 0,0

-7,2

17,1

7,8%

9,8%

1+2

0,0 | 0,0

72,4

44,4

8,1%

10,2%

1

0,0 | 0,0

8,2

23,9

7,9%

9,9%

Nota: Cenário 1+1; Dragagem: concessionário (CAPEX) e APL (OPEX); com subsídio
Fonte: APL; Análise A.T. Kearney

VAL >0 e TIR accionista >11,5%

VAL >0 e TIR accionista <11,5%

VAL <0
99
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Com a Fase 1b do TCA, o TCB parece ainda menos atractivo,
mesmo anulando as rendas pagas pelo concessionário
Viabilidade económico-financeira do TCB
(Incremento no TCA: Fase 1b)
Prazo

30
anos
40
anos
50
anos
60
anos

Fases do Rendas
Fixa (M€) |
TCB
Variável (€/TEU)

Concedente

Concessionário

VAL projecto

VAL projecto

TIR projecto

TIR accionista

em M€

em M€

em %

em %

1+2

0,0 | 0,0

-43,6

-65,1

5,5%

6,1%

1

0,0 | 0,0

-49,8

-41,2

6,3%

7,6%

1+2

0,0 | 0,0

-3,3

-16,8

7,0%

8,7%

1

0,0 | 0,0

-29,7

-13,0

7,1%

8,8%

1+2

0,0 | 0,0

31,6

12,2

7,6%

9,4%

1

0,0 | 0,0

-12,1

0,8

7,4%

9,1%

1+2

0,0 | 0,0

61,5

25,8

7,8%

9,6%

1

0,0 | 0,0

3,0

7,6

7,6%

9,3%

Nota: Cenário 1+1; Dragagem: concessionário (CAPEX) e APL (OPEX); com subsídio
Fonte: APL; Análise A.T. Kearney

VAL >0 e TIR accionista >11,5%

VAL >0 e TIR accionista <11,5%

VAL <0
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Anexo II: Análise de sensibilidade ao incremento da capacidade do TCA

Com a Fase 2 no TCA, o TCB muito dificilmente se torna
atractivo
Viabilidade económico-financeira do TCB
(Incremento no TCA: Fase 2)
Prazo

30
anos
40
anos
50
anos
60
anos

Fases do Rendas
Fixa (M€) |
TCB
Variável (€/TEU)

Concedente

Concessionário

VAL projecto

VAL projecto

TIR projecto

TIR accionista

em M€

em M€

em %

em %

1+2

0,0 | 0,0

-48,6

-75,3

5,0%

5,2%

1

0,0 | 0,0

-52,1

-52,0

5,9%

7,0%

1+2

0,0 | 0,0

-10,6

-29,7

6,7%

8,2%

1

0,0 | 0,0

-33,0

-23,8

6,8%

8,3%

1+2

0,0 | 0,0

23,3

-1,1

7,4%

9,0%

1

0,0 | 0,0

-15,8

-10,0

7,2%

8,8%

1+2

0,0 | 0,0

52,5

12,8

7,6%

9,3%

1

0,0 | 0,0

-1,1

-3,2

7,3%

8,9%

Nota: Cenário 1+1; Dragagem: concessionário (CAPEX) e APL (OPEX); com subsídio
Fonte: APL; Análise A.T. Kearney

VAL >0 e TIR accionista >11,5%

VAL >0 e TIR accionista <11,5%

VAL <0
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Anexo II: Análise de sensibilidade ao incremento da capacidade do TCA

Em resumo, a capacidade do TCA poderá aumentar até um
max. 470 K TEUs teóricos sem prejudicar a viabilidade do TCB
Viabilidade económico-financeira do TCB
Capacidade Rendas
Fases efectiva do Fixa (M€) |
Prazo
Variável
do TCB TCA
(€/TEU)
(teórica)
30
anos
40
anos
50
anos
60
anos

Concedente

Concessionário

VAL projecto

VAL projecto

TIR projecto

TIR accionista

em M€

em M€

em %

em %

1+2

280 (350)1

0,5 | 0,5

6,1

12,7

7,7%

10,8%

1

280 (350) 1

1,5 | 1,0

3,4

25,9

8,1%

11,3%

1+2

345 (430)

0,0 | 0,0

26,4

53,7

8,5%

11,5%

1

330 (410)

0,5 | 0,5

3,7

47,9

8,5%

11,5%

1+2

370 (465)

0,0 | 0,0

59,9

72,2

8,7%

11,5%

1

360 (450)

0,0 | 0,0

3,5

58,1

8,6%

11,5%

1+2

375 (470)

0,0 | 0,0

89,9

84,0

8,8%

11,5%

1

365 (460)

0,0 | 0,0

18,4

63,5

8,7%

11,5%

VAL >0 e TIR accionista >11,5%
Nota: Cenário 1+1; Dragagem: concessionário (CAPEX) e APL (OPEX); com subsídio
1. Capacidade actual do TCA
Fonte: APL; Análise A.T. Kearney

VAL >0 e TIR accionista <11,5%

VAL <0
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logísticoindustriais adjacentes a portos seleccionados
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Vigo – Consórcio de la Zona Franca de Vigo

Status

Operacional
Não
operacional

• 5 parques em operação:
– 2 portuários
– 3 interiores
• 2 parques interiores ainda em
desenvolvimento

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

• Parques empresariais, logísticos,
industriais e tecnológicos

Porto seco

• Plataformas principalmente
preparadas para as indústrias
automóvel, transformação de
metal, granito, construção, agroindústria e têxtil

• A PLISAN seria a gestora do Porto
Seco de Vigo, mas pende aprovação
legal

Zona Franca
• O Consórcio de la Zona Franca de
Vigo gere a Zona Franca (controlo
tipo I)

Proximidade ao Porto
• Os parques encontram-se tanto junto
ao Porto como em regiões afastadas

• A Zona Franca inclui área do Porto
de Vigo

Balaídos
Porto de
Vigo

Bouzas
PTL

PE-CMV
PET-PM1

A Granxa
PLISAN

Fonte: A.T. Kearney

Entidade gestora

Modelo de gestão

• Consórcio de la Zona
Franca de Vigo

• Entidade pública formada pelo Ayuntamiento de
Vigo, Disputación de Pontevedra, Câmara do
Comércio de Vigo, Autoridade Portuária de Vigo
e Estado Espanhol
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de A Coruña – ZAL del puerto de A Coruña

Status

Operacional
Não
operacional

• 2 parques em operação (ZAL):
– Parque industrial de Vío
– POCOMACO
• 1 parque construído mas não
comercializado (Morás)

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

• 70 ha de área logística e industrial

Porto seco

• Forte actividade de empresas de
alimentação, transportes e
distribuição

• O Puerto Seco de Monforte de
Lemos servirá o Porto de A Coruña
(160 km) quando entrar em
funcionamento

• Área logística e de armazenamento
• Ligação ferroviária

Proximidade ao Porto
• Os parques que compõem a ZAL
situam-se a 5 km do Porto de A
Coruña
Porto de
A Coruña

Parque de
Vío
POCOMACO
Fonte: A.T. Kearney

Entidade gestora

Outras considerações

• ZAL – Associação de
empresários do polígono
de Pocomaco

• O parque de Morás não tem parcelas vendidas

• Parque de Morás – Xestur

• As vendas do parque de Vío também se
encontram em fraca expansão
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Ferrol – Polígonos industriais diversos

Status

Operacional
Não
operacional

• Em funcionamento:
– Polígono Río do Pozo
– Polígono Penapurreira
• Em desenvolvimento: Plataforma
Logística, Empresarial y Portuaria

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

Polígono de Penapurreira

Porto seco

• 82 ha de área industrial

• O Puerto Seco de Monforte de
Lemos servirá também o Porto de
Ferrol (170 km) quando entrar em
funcionamento

• Maior presença das indústrias de:
– Telecomunicações
– Fabricação de estruturas metálicas
– Comércio de madeira

Proximidade ao Porto

– Transporte de mercadorias

• O Polígono de Río de Pozo situa-se a
10 km do Porto de Ferrol
• O Polígono Industrial de Penapurreira
situa-se a 40 km do Porto de Ferrol
Río do Pozo
PLEPF
Porto de
Ferrol

Penapurreira

Entidade gestora

Outras considerações

• Río do Pozo – AERP1

• A Plataforma Logística, Empresarial y Portuaria
de Ferrol está em projecto desde 2005

• PLEPF – Autoridad
Portuária (10%) e IGVS
(90%)

1. Associación de Empresarios del Polígono Industrial Río do Pozo
Fonte: A.T. Kearney
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Gijón – ZALIA e outros Polígonos Industriais

Status

Operacional
Não
operacional

• Fase I da ZALIA está construída e
encontra-se em fase de
comercialização
• Outros polígonos industriais:
Polígonos Industriais Bankunión,
Somonte e Roces

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

ZALIA

Porto seco

• 400 ha de plataforma logística e
industrial

• O Porto de Gijón serve o Puerto Seco
Ventasur com 21,5 há, o qual está
localizado a 290 km de distância

• Centro de transportes, área de
logística terrestre e portuária com
ligações ferroviárias

Proximidade ao Porto

• Área intermodal e zona industrial

• Encontra-se a aproximadamente 25
km do Porto de Gijón

• Espera atrair empresas dos sectores
industriais e comerciais, bem como
empresas de transportes, operadores
multimodais, distribuidoras e
agências aduaneiras

Fonte: A.T. Kearney

Entidade gestora

Modelo de gestão

• ZALIA S.A.

• Principado de Asturias (40%), Portos de Gijón e
de Avilés (30% e 15%), Ayuntamientos de Gijón e
de Avilés (10% e 5%)
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Santander – Polígonos industriais diversos

Status

Operacional
Não
operacional

• Em funcionamento:
– Polígonos Industriais de RAOS
(Depósito Franco), Nueva
Montaña, Paraya, Trascueto e
Gajano

Proximidade ao Porto
• Polígonos
contíguos
ao Porto e
aeroporto

Nueva
Montaña
Porto de
Santander
RAOS
Parayas
Gajano

• Polígono
mais
distante
situa-se a
10 km de
distância

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

• Áreas de apoio ao Porto de
Santander e ao aeroporto são
maioritariamente industriais e
empresariais, com especial enfoque
na indústria automóvel

Porto seco

Polígono de RAOS

Depósito Franco

• 4,9 ha de superfície

• Depósito Franco de Santander é
contíguo ao Porto, contendo o
Polígono Industrial de RAOS

• Depósitos francos e actividades
logísticas simples de carga e
descarga, consolidação e
desconsolidação de mercadorias, etc.

• O Porto de Santander é accionista do
Puerto Seco de Azuqueca (400 km) e
do Puerto Seco Santander-Ebro, em
Zaragoza (400 km)

Entidade gestora

Outras considerações

• Polígono de Raos inserido
dentro da Autoridad
Portuária

• Nenhuma zona logística de larga escala
instalada nas proximidades do Porto de
Santander

Trascueto

Fonte: A.T. Kearney
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Bilbao – ZAD Bilbao e Plataforma Logística
Multimodal de Álava
Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

ZAD Puerto de Bilbao

ZAD Puerto de Bilbao

Porto seco

• Operacional desde 2006

• 20 ha de superfície

Plataforma Logística Multimodal

• DECOEXSA

• O Porto de Bilbao é accionista do
Puerto Seco de Azuqueca (426 km) e
do Puerto Seco de Coslada (407 km)

Status

Operacional
Não
operacional

– Armazenagem

• Operacional desde 2006

• PROGECO

Plataforma Logística Multimodal

• A Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Bilbao e a Autoridade
Portuária de Bilbao gerem o Depósito
Franco de Bilbao

• 200 ha de superfície

• Situa-se junto ao Porto de Bilbao

Proximidade ao Porto
Porto de
Bilbao

• A ZAD do Porto
de Bilbao1
PROGECO
encontra-se junto
ao Porto de Bilbao

DECOEXSA

ARASUR

• A plataforma
logística da
ARASUR situa-se
a 82 km do Porto
de Bilbao

Depósito Franco

– Armazenagem refrigerada
– Armazenagem para produtos
siderúrgicos

• Armazenagem e escritórios

Entidade gestora

Modelo de gestão

• ZAD – Sociedad Zierbena
Bizkaia 2002 AIE

• ZAD – A ZAD I foi adjudicada em concessão à
entidade gestora participada pela Binaria 21 e a
ZAD II foi concessionada na totalidade à Binaria
21

• Plataforma Multimodal –
ARASUR
1. Incluí as operadoras logísticas da DECOEXSA e da PROGECO
Fonte: A.T. Kearney
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Barcelona – ZAL, Parc Logistic e Consorci

Status

Operacional
Não
operacional

• Em funcionamento:
– ZAL de Barcelona
– Parc Logistic desde 2000
– Consorci Zona Franca de
Barcelona

Proximidade ao Porto
• ZAL, Parc Logistic e Consorci
contíguas ao Porto de Barcelona

Consorci
Parc
Logistic

Porto de
Barcelona

ZAL I e II

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

ZAL

Porto seco

• 600 ha de superfície com mais de
300 empresas instaladas

• O Porto de Barcelona pode criar
tráfego para o Puerto Seco de
Azuqueca (572 km)

• Plataforma multimodal
• Zona industrial (polígono industrial),
zona franca da autoridade tributária,
zona franca parque logístico, zona
inovação

Parc Logistic

• O Consorci Zona Franca de
Barcelona gere a Zona Franca
(controlo tipo I)

• 41 ha de espaço logístico e
empresarial

• Situa-se a 500 m do Porto de
Barcelona

Entidade gestora

Modelo de gestão

• ZAL – Maioria pública

• ZAL – Port de Barcelona (51%), Consorci de
Parcs Logistics (44%) e Sepes (5%)

• Parc Logistic – PúblicoPrivada
• Consorci – Pública

Fonte: A.T. Kearney

Zona Franca

• Parc Logistic – Consorci de la Zona Franca
(50%) e SABA (50%)
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Valência – Polígono Industrial Fuente del Jarro

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

Polígono Industrial Fuente del
Jarro

Polígono Industrial Fuente del
Jarro

Porto seco

Outros

• 250 ha de área industrial abrigando
variados sectores de actividade.
Destacam-se:

Status

Operacional
Não
operacional

• Polígonos Industriais del Oliveral, Els
Mollons e Verge de la Salut

Proximidade ao Porto

– Construção, cerâmica, vidro e
mármore
– Agro-alimentar

• Fuente del Jarro encontra-se a
10 km do Porto de Valência

– Têxtil, pele e calçado
• Acesso à rede ferroviária, inúmeros
serviços (correios, bancos, etc.)

• O Porto de Valência é accionista da
La Sociedad – Puerto Seco, em
Madrid (355 km)

Depósito Franco
• FCC Logística gere o Depósito
Franco de Valência
• Situa-se junto ao Porto de Valência
• Zona Franca de Paterna em estudo

Fuente
del Jarro

Oliveral
Els
Mollons

Fonte: A.T. Kearney

Verge de
la Salut

Porto de
Valência

Entidade gestora

Outras considerações

• Entidade governamental
apoiada pelo Ministerio de
la Vivienda

• O Polígono Industrial Fuente del Jarro é o maior
centro industrial e empresarial de Valência,
servindo o aeroporto e o Porto e ligado aos
principais eixos de transporte
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Valência – Valenciaport ZAL

Status

Não operacional
Não
operacional

• Falhou apresentação de relatório de
impacto ambiental e foi considerado
ilegal pelo TSJCV1
• Não há empresas instaladas
• Em fase de comercialização

Proximidade ao Porto
• Encontra-se junto ao Porto de
Valência

1. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Fonte: A.T. Kearney

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

• 68,3 ha de superfície

Porto seco

– 31 ha destinados a actividades
logísticas
• Centro de distribuição multimodal

• O Porto de Valência é accionista da
La Sociedad – Puerto Seco, em
Madrid (355 km)

• Foco na logística para mercadoria
contentorizada

Depósito Franco

• Área industrial

• Acessos directos às principais vias
rodoviárias e ferroviárias e próximo
do aeroporto internacional de
Valência

• FCC Logística gere o Depósito
Franco de Valência
• Situa-se junto ao Porto de Valência
• Zona Franca de Paterna em estudo

Entidade gestora

Outras considerações

• Valencia Plataforma
Intermodal y Logística,
S.A.

• A Autoridad Portuaria de Valencia detém 98,4%
da ZAL de Valência
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Málaga – Área Logística de Málaga

Status

Operacional
Não
operacional

• CTM foi um consórcio constituído em
1995 e passou recentemente a ser
Área Logística de Málaga
• Sector I está operacional com
lotação completa e Sector II está em
construção

Outras infra-estruturas

Sector I

Porto seco

• 27,2 ha de superfície

• O Porto Seco de Antequera é o mais
próximo do Porto de Málaga (54 km)

– 8,3 ha de superfície logística
– 0,4 ha de superfície empresarial
• Carga fraccionada e armazenagem
• Distribuição, carga e descarga

Proximidade ao Porto

Sector II

• Ambos os sectores encontram-se a
10 km do Porto de Valência

AML
Porto
de
Málaga

Fonte: A.T. Kearney

Tipo de infra-estruturas

• 36 ha de superfície, sendo mais de
metade destinada a actividades
logísticas

Entidade gestora

Modelo de gestão

• Red Logística de
Andalucía

• A Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
Consejería de Fomento y Vivienda delega a
gestão da rede integrada de áreas logísticas
da região à Red Logística de Andalucía
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Algeciras – ZAL Bahía de Algeciras e Polígono
Industrial Cortijo Real
Status

Operacional
Não
operacional

• Em funcionamento:
– ZAL Bahía de Algeciras dividida em
2 sectores, estando o sector El
Fresno já concluído
– Polígono Industrial Cortijo Real

Proximidade ao Porto
ZAL
San Roque

ZAL
El Fresno

Porto de
Algeciras

Cortijo Real

Fonte: A.T. Kearney

• O sector El
Fresno
situa-se a
11 km e o
de San
Roque a 24
km do Porto
• O Polígono
Industrial
Cortijo Real
situa-se a
6 km

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

ZAL Bahía de Algeciras

Porto seco

• Parque de logística e transformação
• Zona intermodal (ferroviáriarodoviária, ferroviária-marítima)

• O Porto de Algeciras pode gerar
tráfego para o Puerto Seco de
Coslada (675 km)

• Centro integrado de serviços (e.g.
venda de veículos)

Depósito Franco

• Zonas de escritórios e comerciais,
restauração, hotéis

Polígono Industrial Cortijo Real
• Área destinada à indústria mecânica

• Gerido pela empresa Bernardino
Abad, oferece serviços de
armazenagem, carga e descarga, e
serviços aduaneiros
• O Depósito Franco de Algeciras
situa-se contíguo ao Porto

Entidade gestora

Outras considerações

• ZAL – Junta de Andalucía

• A ZAL está em período de comercialização,
tendo já adjudicado parte dos espaços do sector
El Fresno
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Le Havre – Le Havre Logistics Port, Stockespace e
Innovespace
Status

Operacional
Não
operacional

• Em funcionamento:
– Le Havre Logistics Park

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

Le Havre Logistics Park

• Existe entreposto aduaneiro

• 12,6 ha de área logística

– Stockespace e Innovespace
– Espaço industrial

• Actividades de armazenamento,
técnicas e edifícios de escritórios
• Espaço handling-to-distribution (HTD)

Proximidade ao Porto

Stockespace e Innovespace

• O Logistics Park situa-se a 31 km do
Porto de Le Havre

• 4,1 ha de área logística e empresarial

• Os parques Stockespace e
Innovespace situam-se a 9 km
Logistics
Park

Porto de
Le Havre

Fonte: A.T. Kearney

Stockespace e
Innovespace

Espaço industrial
• Maioritariamente indústria automóvel

Entidade gestora

Outras considerações

• Logistics Park – Prologis

• O espaço industrial não faz parte de um
complexo organizado de empresas

• Stockespace e
Innovespace – Alsei
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Marseille – Plate-forme Logistique Sogaris

Status

Operacional
Não
operacional

• Em funcionamento:
– A Plate-forme Logistique Urbaine
Sogaris iniciou actividade em 2009

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

• 9 ha de parque logístico integrados
no centro de Marselha e junto ao
Porto

• Existe entreposto aduaneiro

• Plataforma multimodal com ligação
ferroviária, ligação ao Porto de
Marselha e acesso via metro

Proximidade ao Porto
• A Plataforma Logística da Sogaris é
contígua ao Porto de Marselha

Porto de Marseille
Sogaris

Fonte: A.T. Kearney

Entidade gestora

Modelo de gestão

• SCI Carredis – Sogaris
(96%) em parceria com a
SNCF (4%)

• Départment de Paris (50%), Hauts-de-Seine
(15%), la Seine Saint Denis (9%), Val-de-Marne
(7%), S.N.I. (10%), Caisse des Dépôts (5%),
Groupe Caisse d’Epargne (4%), Outros (1%)
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Gioia Tauro – C&T Logistics

Status

Operacional
Não
operacional

• Em funcionamento:
– C&T Logistics
– BLG Automobile Logistics

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

• 5 ha de área logística e de
armazenagem

Zona Franca

• Forte actividade de transhipment
• Maior hub de transhipment para
indústria automóvel em Itália, com
foco em marcas asiáticas

Proximidade ao Porto

• Zona industrial contígua mas
maioritariamente vazia

• A plataforma da C&T Logistics
encontra-se dentro do Porto

• Serviços oferecidos orientados para
actividades de transhipment

• A Zona Franca di Gioia Tauro
(controlo tipo II) situa-se dentro do
Porto de Gioia Taura e estende-se
por uma área de 100 ha

• A BLG desenvolve as suas
actividades dentro do Porto de Gioia
Tauro

C&T
Logistics

Fonte: A.T. Kearney

Entidade gestora

Outras considerações

• Plataforma da C&T
Logistics gerida pela
própria entidade privada

• Maiores operadores logísticos (BLG Automobile
Logistics) desenvolvem actividades no porto de
Gioia Tauro, devido ao forte tráfego de
transhipment
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Tânger – Med hub

Status

Operacional
Não
operacional

• Em funcionamento:
– Med hub Free Zone

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

• 500 ha de área

Zona Franca

• Área dedicada exclusivamente à
indústria automóvel

• Zona Franca junto ao Porto de
Tânger

• Zonas designadas para actividades
logísticas e pós-processamento,
industriais e comerciais

Proximidade ao Porto

• 600 empresas instaladas e 200
empresas industriais

• Área contígua ao Porto de Tânger

Fonte: A.T. Kearney

Entidade gestora

Outras considerações

• Tanger Mediterranean
Special Agency

• Grande aposta no desenvolvimento da indústria
automóvel na região
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Anexo III: Caracterização das infra-estruturas logístico-industriais adjacentes a portos seleccionados

Porto de Port Said – Zona Franca do East Port de Porto Said

Status

Operacional
Não
operacional

• Em funcionamento:
– Zona industrial e logística dentro
da Zona Franca
• Em projecto:
– Expansão da área de apoio

Proximidade ao Porto
• Zona Franca
contígua ao East
Port de Porto Said

Fonte: A.T. Kearney

Tipo de infra-estruturas

Outras infra-estruturas

Zona Franca

Zona Franca

• 3.500 ha de área logística, industrial
e empresarial abrangida pela Zona
Franca

• Zona Franca estabelecida em 1995
contígua ao East Port de Port Said

Em projecto
• 4.000 ha de área logística e industrial
planeada
• Particular desenvolvimento das
indústrias química, electrónica, de
construção, do vidro, alimentar,
metalúrgica, têxtil e automóvel

Entidade gestora

Outras considerações

• Zona Franca gerida pela
Suez Channel Authority

• Área em projecto, ainda não adjudicada
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