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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do projeto “Novo Terminal do Porto de Leixões” em fase de Estudo Prévio, sendo emitido pela Comissão 

de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a APDL - 

Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A., enquanto promotor e Licenciador 

do projeto do “Novo Terminal do Porto de Leixões", submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) na 

Plataforma do Licenciamento Ambiental (n.º PL20200128000169). 

Este procedimento de AIA teve início a 11 de março de 2020, data em que se considerou estarem reunidos 

todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 

disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual: 

“…nos termos da alínea a), do n.º 4 do artigo 1.º, pelo facto de o projeto se encontrar tipificado na 

alínea b) do n.º 8 do Anexo I ”Portos comerciais, cais para carga ou descarga com ligação a terra e 

portos exteriores (excluindo os cais para ferry-boats) que possam receber embarcações de tonelagem 

superior a 4000 GT ou 1350 Toneladas”. 

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA 

competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S023504-202004-

DAIA.DAP, de 30/04/2020, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em 

conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR Norte), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Direção-Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), 

Administração Regional de Saúde do Norte I.P. (ARS Norte), Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

• APA/DAIA/DAP - Eng.º Bruno Rodrigues / Dr.ª Margarida Grossinho 

• APA/DCOM - Dr.ª Cristina Sobrinho 

• APA/ARH Norte - Eng.º Sérgio Fortuna  

• DGPC - Dr. Pedro Barros 

• LNEG - Dr. Carlos Ângelo  

• DGRM - Eng.ª Ana Teresa Castro 

• CCDR Norte - Eng.ª Andreia Cabral 

• APA/DCLIMA - Eng.ª Patrícia Gama 

• LNEC - Eng.º Jorge Gomes 

• APA/DGA - Eng.ª Margarida Guedes 

• ISA/CEABN - Arq.º Pais. João Jorge 

Pese embora tenha sido nomeada a Administração Regional de Saúde do Norte para integrar a Comissão 

de Avaliação, esta entidade não nomeou nenhum representante nem emitiu qualquer parecer setorial 

sobre o fator saúde humana. 
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O EIA objeto da presente análise, datado de janeiro de 2020, é da responsabilidade da empresa NEMUS – 

Gestão e Requalificação Ambiental, Lda. tendo sido elaborado entre julho e dezembro de 2019. É 

composto pelos seguintes volumes: 

• Volume I - Relatório Síntese 

• Volume II - Desenhos 

• Volume III - Resumo Não Técnico  

• Volume IV - Anexos 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

• Aditamento, julho de 2020. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto, em fase de Estudo Prévio. 

Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 

efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 

em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto do “Novo Terminal do Porto de Leixões”, 

foi a seguinte: 

• Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

• Realização de uma reunião no dia 11 de maio de 2020, com o proponente e consultores, para 

apresentação do projeto e do EIA à Comissão de Avaliação. 

• Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, a 20 de maio de 2020, 

relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Enquadramento e Descrição do Projeto, 

caracterização da situação atual e avaliação de impactes; Fatores Ambientais – Situação de 

referência, avaliação de impactes e medidas de minimização (Alterações Climáticas, Vibrações, 

Socioeconomia, Ordenamento do território, Património Cultural, Prevenção de Acidentes Graves 

e Paisagem). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação foi 

submetida na Plataforma SILiAmb a 7 de julho de 2020. 

• Declaração da conformidade do EIA emitida a 24 de julho de 2020. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 31 de julho 

a 10 de setembro de 2020, durante o qual se realizou no dia 8 de setembro uma sessão pública. 

• Visita ao local do projeto, efetuada no dia 08 de setembro de 2020, tendo estado presentes 

representantes da CA (APA/DAIA-DAP, APA/DCOM, APA/DCLIMA, DGPC, DGRM e CCDR Norte) e 

do proponente. 

• Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do estudo 

prévio, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem 

minimizados/compensados.  

• A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas 

entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados.  

• Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 

e da respetiva área de implantação. 
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• Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 

integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 

da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do 

projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de 

minimização e planos de monitorização. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Enquadramento do projeto, 4. Antecedentes e justificação do projeto, 5. Descrição 

do projeto, 6. Análise específica do EIA, 7. Análise comparativa das alternativas 8. Síntese dos 

pareceres das entidades externas 9. Resultados da consulta pública, 10. Conclusão, 11. Condições, 

elementos a apresentar, medidas de minimização, medidas de compensação e planos de 

monitorização. 

 

3. ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

O porto de Leixões caracteriza-se por ser do tipo artificial cujo abrigo é conseguido por dois molhes: o de 

norte com cerca de 1800m e o de sul com cerca de 950m, Figura 1. Cada um destes molhes tem um troço 

perpendicular à linha de costa e outro sensivelmente paralelo à mesma linha, ligados por curvas de grande 

raio e delimitando uma superfície quase quadrada. A largura do canal de entrada no porto, entre as 

cabeças dos molhes de abrigo é de 220m. No anteporto o canal alarga até 500m. 

Encontra-se em lançamento do concurso público internacional para a empreitada a 27 de fevereiro de 

2019 o projeto do prolongamento do quebra-mar exterior (norte) numa extensão de 300m e orientação 

rodada 20º para oeste em relação ao alinhamento atual. 

O acesso marítimo ao porto de Leixões é efetuado por um canal exterior de comunicação do porto com o 

mar, que após as cabeças dos molhes dá lugar ao canal interior. 

O canal exterior apresenta uma direção correlativa à do quebra-mar (que nasce na curva do molhe Norte), 

ou seja, SSE, apresentando cotas variáveis entre -17m e -14m (ZHL), que evoluem para -13m (ZHL), à 

medida que se avança para a bacia de rotação e para o canal interior.  

O canal interior, pode ser dividido em duas componentes, primeiro no anteporto, orientado SO-NE, e 

posteriormente, com a entrada no porto, orientado O-E. O canal no anteporto apresenta fundos de serviço 

estabelecidos em -12m (ZHL), e cruza a bacia de rotação com fundos entre -12 e -10m (ZHL). No interior 

do porto verificam-se fundos de -12m (ZHL). 

Encontra-se também em lançamento do concurso público internacional para a empreitada a 27 de 
fevereiro de 2019 o projeto de acessibilidades marítimas do porto de Leixões, que compreende a 
dragagem de aprofundamento da bacia de rotação (para -15,50m ZHL) e do canal de entrada no porto 
(para -16,85m ZHL), e áreas limítrofes. 
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Figura 1.  Enquadramento geral - Fonte: Plano Estratégico da APDL, 2017-2026 Resumo (julho 
2017) Excerto p. 10 

 
No Quadro 1 identificam-se e caracterizam-se as diferentes componentes do Porto. 
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Quadro 1. Componentes do Porto - Fonte: Plano Estratégico da APDL, 2017-2026 Resumo (julho 

2017) Excerto p. 10-11 
 
O Porto de Pesca de Matosinhos, situado na área de jurisdição da APDL, S.A., é gerido pela DOCAPESCA – 
Portos e Lotas, S.A., empresa tutelada pelo Ministério do Mar encarregue pelo serviço público de 
prestação de serviços de primeira venda de pescado, bem como o apoio ao setor da pesca e respetivos 
portos.  
As suas infraestruturas contam com três pontes-cais com 1.890m de comprimento total acostável e fundos 
a -4m (ZHL), onde podem acostar simultaneamente 46 traineiras e 20 arrastões. Dispõe também de 
plataformas flutuantes para embarcações de pesca artesanal. Das infraestruturas existentes destacam-se 
ainda o entreposto frigorífico e a unidade de frio/venda de gelo, que garantem o abastecimento de gelo 
e têm uma capacidade de armazenagem de 5.500 toneladas. 
 

4. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo e seguintes foi retirada dos elementos apresentados no âmbito 

do procedimento de AIA. 
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4.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

O Estudo Prévio do Novo Terminal de Leixões (NTL) foi precedido pela elaboração dos Projetos de 

Execução do Prolongamento do Quebra-Mar Exterior e das Acessibilidades Marítimas do Porto de Leixões, 

cujo objetivo se centrou, para além da melhoria das condições atuais de acesso ao porto, na criação das 

condições necessárias para o posterior desenvolvimento do NTL. Os referidos projetos, em fase de Projeto 

de Execução, foram já sujeitos a avaliação de impacte ambiental, tendo ambos obtido Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada, emitida a 27 de agosto de 2018. Concretizando-se os 

mesmos nas seguintes empreitadas: 

• Prolongamento do quebra-mar exterior com 300m de comprimento, segundo um alinhamento 

que forma um ângulo de 20º para oeste com o alinhamento do existente; 

• Melhoria das acessibilidades marítimas no canal de acesso e anteporto do porto de Leixões, que 

incluem: 

o Aprofundamento dos fundos no canal de acesso a -16,85m (ZHL5); 

o Alargamento da largura do canal na barra do porto para 240m e para 210m à entrada do 

anteporto, envolvendo a demolição da cabeça do molhe Norte; 

o Aprofundamento dos fundos do anteporto e bacia de rotação a -15,50m (ZHL), que se 

estende à reentrância de acesso ao atual Terminal Multiusos. 

As intervenções de prolongamento do quebra-mar e melhoria das acessibilidades marítimas permitirão 

criar condições de navegação e segurança mais adequadas, não só à atual frota que demanda o porto, 

permitindo uma acessibilidade mais segura e facilitada numa mais ampla gama de condições meteo-

marítimas, como também realizar uma adaptação à evolução do perfil das frotas mundiais de navios de 

carga. 

Assim, as principais necessidades que o conjunto destes três projetos (prolongamento do quebra-mar, 

melhoria das acessibilidades marítimas e novo terminal) visa satisfazer, direta e indiretamente, são as 

seguintes: 

• Responder à evolução crescente das dimensões dos navios, criando condições para a sua receção 

no porto de Leixões, tornando mais competitivas as cadeias logísticas de importação/exportação 

que lhe estão associadas; 

• Dotar o porto de melhores condições de segurança para a entrada, manobra e acostagem dos 

navios; 

• Contribuir para a redução do estrangulamento atual em termos de carga contentorizada; 

• Incrementar a intermodalidade, através da criação ou do reforço de ligações que permitirão 

aumentar a conectividade de Leixões com outros portos e plataformas existentes no hinterland 

do porto de Leixões e com parques industriais existentes nas regiões norte e centro do país; 

• Fomentar a transferência modal, obviando a utilização do modo rodoviário (que, 

comparativamente com o modo marítimo, tem um custo unitário superior e maior impacto 

negativo do ponto de vista ambiental e da sinistralidade), necessária quando o tráfego é desviado 

para outros portos, com capacidade para receber navios de maior dimensão;  

• Potenciar a entrada em novos mercados, essencialmente através de sinergias com a plataforma 

logística do porto de Leixões e outras decorrentes de protocolos com outras plataformas logísticas 

e parques industriais. 

A intervenção encontra-se prevista no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – Horizonte 

2014-2020 (PETI 3+), mais concretamente no eixo de desenvolvimento respeitante ao corredor da fachada 
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atlântica, tendo sido definida como uma intervenção prioritária no setor marítimo-portuário, no âmbito 

do desenvolvimento dos portos integrantes da RTE-T principal, e tendo em vista a consolidação de um 

corredor vertical atlântico multimodal e a contribuição para a eliminação dos principais constrangimentos 

da RTE-T em território nacional. 

Nesse Plano Estratégico encontra-se prevista a criação de um novo Terminal de Contentores a fundos -14 

(ZH) como projeto prioritário. De acordo com a ficha do projeto este “consiste na construção de um novo 

terminal de Contentares post-Panamax no Porto de Leixões, com fundos a -14metros, com o objetivo de 

reforçar a posição de Leixões nos mercados atuais em face ao aumento da dimensão dos navios porta-

contentores (máximo e médio) que se tem vindo a assistir como resultado da procura por parte dos 

armadores/operadores de transporte marítimo da redução do custo unitário por contentor transportado.  

Em simultâneo, este terminal permite responder ao constrangimento atual de Leixões em carga 

contentorizada, que se encontra no limite da capacidade instalada, bem como potenciar a entrada em 

novos mercados, essencialmente através das potencialidades geradas pela criação da Plataforma Logística 

de Leixões, em curso e das sinergias geradas pelos protocolos já estabelecidos ou em preparação com 

outras plataformas logísticas e parques industriais. 

Este terminal situar-se-á no molhe Sul do Porto de Leixões, no prolongamento do atual Terminal Multiusos, 

obrigará à reformulação do atual Porto de Pesca, ao aprofundamento da bacia de rotação e canal de 

acesso ao porto de Leixões e ao prolongamento do Quebra-mar, em 300 metros, com alteração da sua 

inclinação.” 

 

Figura 2. Enquadramento do projeto no PETI +3 - Fonte PETI +3 Anexo V 

O novo Terminal, de acordo com o referido Plano, apresenta um “(…) potencial elevado de captação de 

tráfego, esperando-se que o porto venha a duplicar o movimento em carga contentorizada num prazo 

relativamente curto.” 

Ao nível da dimensão de intermodalidade, permitirá ainda criar novas ligações que permitirão aumentar 

a conectividade de Leixões com outros portos e potenciar a melhoria de ligações com as plataformas 

logísticas de Leixões, Salamanca e com outras plataformas existentes no hinterland do Porto de Leixões, 

bem como ligações do terminal com parques industriais existentes nas Regiões Norte e Centro. 

Este Plano Estratégico foi submetido a Avaliação Ambiental Estratégica tendo a respetiva Declaração 

Ambiental sido emitida em 20 de agosto de 2015. Esta Declaração inclui um conjunto de recomendações 

específicas para as infraestruturas portuárias: 

• Assegurar a proteção e salvaguarda dos recursos marinhos e adotar medidas de minimização de 

potenciais impactes negativos sobre estes recursos, no sentido de assegurar o bom estado 

ambiental do meio marinho.  
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• Conceber e dimensionar as infraestruturas de forma a assegurar as respetivas resiliência, robustez 

e capacidade de adaptação para os cenários de alterações climáticas. 

• Considerar as questões ambientais para o setor marítimo-portuário, alinhadas com a política 

europeia de portos, dando especial atenção à análise nesta perspetiva dos projetos localizados 

em áreas de maior densidade populacional e que envolvam maiores riscos para o desempenho 

ambiental dos portos.  

•  Reduzir o crescimento das emissões de gases com efeito de estufa e de poluentes atmosféricos 

decorrentes do incremento previsto de operações portuárias, através de medidas como as 

seguintes:  

o  Dotar as instalações portuárias de infraestruturas para alimentação de energia, evitando que 

os sistemas de geração de energia próprios dos navios continuem em funcionamento quando 

estes estão atracados;  

o Alimentar com energia elétrica ou com combustíveis alternativos os pórticos de carga e 

descarga dos navios;  

o Realizar a movimentação de contentores nos portos e as operações de carga e descarga dos 

veículos de transporte ferroviário e rodoviário, com recurso a veículos elétricos ou com 

combustíveis alternativos. 

o Assegurar o cumprimento dos quadros orientadores e legais em vigor para o ruído, assim 

como para as vibrações no que respeita aos projetos de infraestruturas ferroviárias e/ou 

naqueles onde se preveja a circulação de tráfego rodoviário muito pesado, como é caso das 

vias de acesso a terminais portuários nos quais haja transporte de contentores, assim como 

providenciar que, na medida do possível, sejam seguidas as linhas estratégicas em matéria 

de exposição ao ruido propostas a nível europeu. 

Da mesma forma, o aumento da capacidade do Porto de Leixões encontra-se previsto na “Estratégia para 

o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente – Horizonte 2026”, aprovada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2017, de 24 de novembro. Nesse âmbito, este projeto 

global de aumento de capacidade é considerado como um dos de maior relevância estratégica para o 

setor, contemplando as três intervenções; prolongamento do quebra-mar, melhoria das acessibilidades 

marítimas e novo terminal. 

Em 2017 foi realizado um “Relatório de Análise Custo benefício do Novo Terminal de Contentores do porto 

de Leixões” cujas conclusões enformaram a elaboração da Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do 

“Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões”, que deu entrada na APA, em 22 de dezembro de 
2017. Na proposta apresentada evidenciava-se o facto de à data não existir ainda o desenvolvimento do 

projeto a sujeitar a AIA, pelo que se apresentou uma breve descrição do que se previa viesse a ser o novo 

terminal de contentores. 

Este projeto apresentando na Definição de Âmbito, Figura 3, previa que a nova infraestrutura fosse 

implantada no prolongamento do terminal multiusos, onde atualmente se situa o porto de pesca. 

Previa dois cais de acostagem permitindo a receção de navios até 6 000 TEU: 

• Um cais virado a oeste, com 454m lineares, com uma profundidade de -14,8m e 4 pórticos de cais, 

permitindo a acostagem de 2 navios em simultâneo (um até 280m e outro até 140m de 

comprimento); 

• Um cais virado a norte, com 356m lineares, uma profundidade de -13,3m e 2 pórticos de cais 

permitindo a acostagem de navios até 230m de comprimento. 
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O terminal incluía ainda um terrapleno com 25 hectares com capacidade para movimentar até 750000 

TEU. 

 

Figura 3. Projeto apresentando na PDA - Fonte: PDA 

 

 

Quadro 2. Características previsíveis do NTC - Fonte: PDA 

As ações previstas incluíam:  

• Desativação e demolição de infraestruturas do porto de pesca; 

• Construção de cais e terrapleno (execução de fundações, estruturas de acostagem e 

pavimentação, instalação de redes técnicas e instrumentação); 

• Dragagens na zona do cais norte (a realizar se necessário). 

• Extensão da rede ferroviária; 

• Reformulação do acesso interno ao novo terminal. 

• Relocalização do porto de pesca e do terminal Roll on-Roll Off (Ro-Ro). 
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A decisão de Definição de Âmbito foi emitida a 14 de fevereiro de 2018 nos seguintes termos: “A PDA 

cumpre, genericamente, a estrutura prevista na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Contudo, 

apresenta várias lacunas de informação decorrentes da fase ainda preliminar de desenvolvimento do 

projeto, que impossibilitam a cabal identificação de todas as ações a executar e a consequente 

identificação e avaliação de impactes, sua mitigação/compensação e monitorização, estando por isso 

limitada a deliberação sobre o conteúdo do EIA. Ainda assim, apresentam-se um conjunto de orientações 

referentes ao conteúdo, as quais devem ser consideradas pelo proponente aquando do desenvolvimento 

do projeto e elaboração do EIA, tendo ainda em consideração o disposto no n.º 6 do Decreto-Lei n.º 152-

B/2017, de 11 de dezembro.” 

Na sequência da avaliação destes projetos determinou a Ministra do Mar, por Despacho n.º 3638/2019, 

de 27 de março de 2019, a criação de um Grupo de Acompanhamento (GA) com o objetivo estudar, 

analisar e acompanhar os impactos da obra de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões, 

permitindo a discussão de questões que têm de ser reavaliadas e analisadas com maior profundidade, de 

acordo com a seguinte metodologia:  

a. Reunir com as diferentes comunidades interessadas ou potencialmente afetadas pelas 

intervenções;  

b. Promover a ligação à sociedade civil, nomeadamente através de sessões de informação e 

auscultação;  

c. Identificar soluções para eventuais problemas decorrentes da referida construção;  

d. Inventariar as opções consideradas como válidas para mitigação de efeitos negativos;  

e. Efetuar o planeamento temporal das intervenções propostas. 

Este Grupo é constituído por um representante da DGRM - Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança 

e Serviços Marítimos, que coordena em representação do Ministério do Mar, dois representantes da 

Câmara Municipal de Matosinhos; dois representantes da Câmara Municipal do Porto; dois 

representantes da APDL — Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A. e os 

representantes das seguintes entidades convidadas: Comunidade Portuária de Leixões, Provedor do 

Cliente do Porto de Leixões e Agência Portuguesa do Ambiente.  

Decorrente dos trabalhos do GA Leixões foi determinada a necessidade de sujeitar a Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE) o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões - Horizonte 2026 (PED), 

onde o presente projeto se encontra previsto. O respetivo procedimento encontra-se a decorrer e 

contempla a avaliação ambiental das três intervenções acima mencionadas. 

A estratégia de desenvolvimento do Porto de Leixões, plasmada no PED, preconiza uma série de 

investimentos complementares entre si, considerados prioritários no PETI3+ e, mais recentemente, na 

Estratégia para o Aumento da Competitividade Portuária 2017-2026 do Ministério do Mar, centrados 

prioritariamente no aumento da capacidade de movimentação de carga contentorizada, e dos quais se 

destacam:  

• Novo Terminal de Contentores (Fundos -14m ZHL) – objetivo de duplicar capacidade do porto no 

segmento contentorizado e objeto da presente avaliação;  

• Reconversão do Terminal de Contentores Sul (TCS) – aumento da capacidade do parque do TCS, 

de 490 000 para 620 000 TEU, cuja obra se encontra em curso; 

• Plataforma Multimodal Logística (Polos 1 e 2) – aumentar capacidade de armazenagem, 

potenciando o tráfego no porto, atualmente em fase de conclusão do investimento em 

infraestruturas e de contratualização e instalação de operadores logísticos; 

• Acessibilidades marítimas do Porto de Leixões – aprofundamento dos fundos no canal de acesso, 

do anteporto e bacia de rotação; 
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• Prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões – extensão do quebra-mar norte em 

cerca de 300 metros e orientação rodada 20º para oeste em relação ao alinhamento atual. 

O Plano Estratégico da APDL 2017-2026 (Alterações) prevê complementarmente para o Porto de Leixões 

a execução das seguintes ações:  

Para melhorar a capacidade de movimentação de outras cargas: 

• Aumentar, se viável, a eficiência da movimentação de granéis agroalimentares; 

• Reformular o atual Terminal de Contentores Norte. 

Para a valorização ambiental do Porto de Leixões: 

• Elaborar o Plano de Segurança, Saúde e Ambiente e promover um Sistema de Certificação 

Ambiental do porto de Leixões; 

• Assegurar a minimização dos problemas ambientais existentes no porto de Leixões; 

• Elaborar um manual de procedimentos ambientais da APDL e adaptar esse manual de 

procedimentos ambientais às especificidades do porto de Leixões; 

• Avaliar a viabilidade de assegurar o fornecimento de energia elétrica aos navios no porto de 

Leixões; 

• Avaliar a viabilidade de posicionar Leixões como plataforma de bunkering1 de GNL. 

Para incrementar a multimodalidade e a logística: 

• Implementar as extended gateways2; 

• Identificar com o Município de Matosinhos as possibilidades de expansão/criação de áreas de 

apoio logístico; 

• Concretizar e estabelecer protocolos de cooperação com plataformas logísticas e portos secos; 

• Melhorar a performance intermodal e logística das acessibilidades ao porto de Leixões; 

• Elaborar o plano de marketing e divulgação da Plataforma Logística de Leixões; 

• Concessionar a exploração e funcionamento da Plataforma Logística de Leixões; 

Para dinamizar outras atividades portuárias: 

• Reformular o porto de pesca de Leixões com vista à sua modernização e melhoria de 

funcionamento. 

O procedimento de AAE contemplou a elaboração do Relatório de Fatores Críticos para a Decisão, datado 

de novembro de 2019, documento que tem como objetivo determinar o âmbito da avaliação a realizar. 

Nesse âmbito foram contactadas diversas entidades com responsabilidades ambientais específicas (ERAE), 

na aceção do Regime Jurídico da Avaliação Ambiental de Planos e Programas (estabelecido pelo Decreto-

Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-lei n.º 58/2011, de 4 de maio). 

Foram emitidas pronúncias por parte da CCDR Norte, dos Municípios do Porto e de Matosinhos, da DGRM 

e da APA, entre outros que apresentaram designadamente as seguintes questões: 

• Privilegiar o transporte ferroviário em detrimento do rodoviário; 

 
1 Fornecimento de combustível aos navios 
2 Deslocar a “porta de entrada do porto” para o interior 
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• Áreas de ocupação/expansão (Plataforma Logística): Minimizar a “asfixia” da malha urbana na 
envolvente da infraestrutura pela proliferação da contentorização; 

• Capacitar o porto de Leixões para responder às tendências de aumento de cargas e das dimensões 

dos navios; 

• Qualificação dos navios que aportam a Leixões – utilização de equipamentos mais “amigos” do 
ambiente; 

• Apresentar medidas / orientações ao nível da energia; 

• Ponderar e estruturar uma abrangência ao nível das alterações climáticas; 

• Descarbonizar as operações portuárias figura como "potencialidade", quando em nosso entender 

deveria corporizar uma "debilidade" face à inexistência de uma estratégia robusta de 

descarbonização da atividade portuária; 

• Prevenção da Poluição por Navios; 

• Salvaguardar o espaço operacional adequado que permita à DOCAPESCA desenvolver a sua 

atividade, bem como as atividades conexas, ter em conta a reformulação do Porto de Pesca de 

Matosinhos, com vista à modernização e melhoria do funcionamento daquele Porto; 

• No contexto da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, no Quadro de Referência Estratégico - 

Orientações e Metas, deverá ser considerada a orientação "Promover o bom estado ambiental do 

meio marinho"; 

• Considerar os aspetos associados à acessibilidade e logística do porto de Leixões; 

• Potenciar a capacidade de contribuir para um melhor ordenamento do território, para a coesão 

territorial regional, para a melhoria do sistema complexo de relações, atividades e valores que 

coexistem e interagem, para a valorização de estruturas e infraestruturas existentes, bem como 

do património natural, da paisagem, do solo e dos recursos e as especificidades locais e regionais, 

guiar ações que constituam caminhos possíveis para um futuro desejável, são metas capazes de 

reforçar o potencial estratégico dos portos e da APDL. 

O Relatório Ambiental, datado de setembro de 2020 e que se encontra presentemente em fase de 

consulta pública, ainda sem ter sido promovida a consulta às ERAE, incluiu as questões relevantes 

colocadas por essas entidades. 

Considera-se que, através de um exercício de Avaliação Ambiental Estratégica prévia sobre o Plano 

Estratégico da APDL ter-se-ia tido a oportunidade de, a uma escala adequada, avaliar conjugada e 

complementarmente os diversos projetos previstos no PED, bem como definir e validar as melhores 

opções de desenvolvimento, para além de possibilitar a integração, nos procedimentos de avaliação de 

impacte ambiental concluídos e em curso, das orientações/recomendações decorrentes do exercício de 

avaliação estratégica. 

Ainda no âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Acompanhamento, foi considerado que o 

layout do Novo Terminal de Leixões deveria ser desenvolvido de forma a ser conseguida uma boa 

integração na malha urbana de Matosinhos e a salvaguarda do bom funcionamento do Porto de Pesca. 

Assim foi identificada a necessidade de ser tido em conta o seguinte:  

Para a boa integração da malha urbana de Matosinhos: 

a) Eliminação do depósito de estilha no espaço do novo terminal; 

b) Ponderar a eliminação dos depósitos de armazenamento de granéis líquidos no espaço do novo 

terminal; 
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c) Criação de um buffer de 50 m em redor da vedação, na zona contígua à cidade, onde não existirá 

empilhamento de contentores. A partir deste buffer o parqueamento de contentores começará 

com duas alturas, indo progressivamente aumentando de forma a minimizar o impacte visual; 

d) A zona limítrofe com a cidade deverá ser preferencialmente utilizada para a localização dos 

edifícios administrativos e de apoio do novo terminal; 

e) A zona de parqueamento de contentores contígua aos pórticos de cais terá um empilhamento 

máximo de contentores de 4+1; 

f) Introdução de cortina arbórea ou arbustiva (à semelhança das já existentes) ao longo da fronteira 

com a cidade e instalação de barreiras acústicas; 

g) Pavimentação das vias rodoviárias com piso silencioso; 

h) Uso intensivo de equipamentos elétricos no cais e no parque; 

i) Criação de sinergias entre o novo terminal e zona de atividades logísticas, de forma a libertar 

espaço dentro do porto e maximizar a utilização do novo conceito legal de porto seco. 

Para salvaguarda do bom funcionamento do Porto de Pesca: 

j) Construção de uma nova ponte cais a norte; 

k) Aproveitamento do topo norte do novo terminal para a criação de pontos de amarração das 

embarcações do cerco e arrasto; 

l) Criação, entre as atuais ponte 2 e ponte 3, de plataformas flutuantes para o estacionamento e 

descarga de pescado da pequena pesca; 

m) No enraizamento da nova ponte cais, a norte, será efetuada a expansão do terrapleno existente 

de forma a libertar mais espaço para o porto de pesca - aqui ficará o novo entreposto, o novo 

posto de abastecimento de combustível (gasóleo e gasolina), a zona para estacionamento em seco 

de embarcações da pequena pesca, e a instalação de um guincho/pórtico para alagem de 

embarcações, que substituirá, em alternativa, a construção de uma rampa varadouro; 

n) Deslocalização do entreposto frigorífico através da construção de uma nova infraestrutura; 

o) Deslocalização da fábrica de gelo, a localizar junto ao novo entreposto para aproveitamento de 

sinergias; 

p) Deslocalização das instalações do FOR-MAR para piso superior do edifício do entreposto ou, em 

alternativa, para outro espaço, fora do porto de pesca (sendo necessário acautelar a instalação de 

equipamentos para oficinas de formação). 

O presente EIA, no que ao porto de pesca diz respeito, refere que, por indicação e negociação entre APDL, 

Tutela e DOCAPESCA, foi entendido que o porto de pesca não poderia sair da localização atual, tendo o 

programa inicial de implantação do NTL sido revisto com vista a que o mesmo fosse implantado no 

prolongamento do atual Terminal Multiusos, e mantendo a confrontação com o porto de pesca. As áreas 

e equipamentos do porto de pesca que tivessem de ser “ocupadas“ pelo NTL teriam de ser repostas na 

zona envolvente, mantendo a operacionalidade do conjunto e requerendo a total articulação com a 

DOCAPESCA. 

Face ao programa de necessidades assim definido, o Estudo Prévio apresenta várias alternativas de 

implantação do Novo Terminal, detalhadas no ponto 5.3. 

A manutenção, a norte, do porto de pesca, inviabilizou a possibilidade do novo terminal vir a dispor de 2 

cais, mantendo-se assim uma única estrutura acostável virada a oeste, sensivelmente como o terminal 
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multiusos atual. O comprimento total de frente acostável diminuiu assim, entre cerca de 320 a 450m, 

consoante a alternativa considerada no EP/EIA. 

A redução da área inicialmente pensada tem também como consequência direta a diminuição da 

capacidade de movimentação do terminal, neste caso de 750.000 para 480.000 TEU/ano, e como tal da 

dotação de equipamento de movimentação de cargas. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

 

5.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O Novo Terminal localiza-se no porto de Leixões, na União de Freguesias de Matosinhos e Leça da 
Palmeira, do concelho de Matosinhos, distrito do Porto. 

 

5.2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

O projeto prevê a implementação de um novo terminal no porto de Leixões, no interior do anteporto, 

junto ao molhe sul, na zona do atual Terminal Multiusos e em parte da área afeta atualmente ao porto de 

pesca de Matosinhos, localizando-se no distrito do Porto, concelho de Matosinhos, União de Freguesias 

de Matosinhos (a sul) e Leça da Palmeira (a norte). 

A área de intervenção integra-se totalmente em área de jurisdição portuária da APDL, S.A. 

O NTL é constituído em termos de infraestruturas principais por: 

• Um terminal de contentores, com uma capacidade anual de movimentação no terrapleno de pelo 

menos 480.000 TEU e uma capacidade de movimentação anual no cais de pelo menos 435.000 

TEU;  

• Um terminal Ro-Ro, com uma capacidade anual de movimentação de 55.000 unidades Ro-Ro 

(equivalente a aproximadamente 110 mil TEU). 

De forma a acomodar a tendência atual de aumento de dimensão dos navios a nível mundial, preconizou-

se para o NTL um navio de projeto com 300m de comprimento, 40m de boca e 13,5m de calado, e uma 

capacidade de cerca de 5.000 TEU. 

A construção do NTL irá sobrepor-se totalmente ao atual Terminal Multiusos e, em parte importante da 

área do atual porto de pesca, eliminando, nomeadamente, a ponte-cais sul, à qual está amarrado um 

conjunto de passadiços flutuantes para acostagem de embarcações de menor dimensão, a rampa 

varadouro e uma parte relevante do terrapleno portuário. Neste sentido, e atendendo à importância da 

pesca na cidade de Matosinhos e à relevância do porto de pesca de Matosinhos a nível nacional e local, e 

numa ótica de compensação integral das afetações geradas pelo NTL no setor da pesca, o presente projeto 

inclui as seguintes intervenções:  

• Beneficiação das pontes-cais a manter; 

• Reposição dos passadiços flutuantes para a frota artesanal; 

• Criação de terrapleno a conquistar à bacia portuária; 

• Criação de uma nova linha de cais para acostagem de embarcações de pesca, gerando um novo 

porto de abrigo. 
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• Criação de um cais de alagem para pequenas embarcações; 

• Cedência de frente acostável no limite noroeste do terrapleno do NTL. 

É preconizado no EIA que, no âmbito de um projeto complementar, sejam realizadas as seguintes 

intervenções na área terreste afeta ao porto de pesca: 

• Criação de um novo entreposto frigorífico; 

• Criação de uma nova fábrica de gelo; 

• Criação das instalações do Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR); 

• Criação de área de estacionamento de embarcações a seco; 

• Criação de depósito/posto de combustíveis; 

• Equipamentos (grua para alagem) e infraestruturação geral. 

Assim, e no que ao porto de pesca diz respeito, no projeto em apreço apenas está prevista a execução das 

obras marítimas. Destas resultará a concretização de dois novos núcleos do porto de pesca conectados 

diretamente com o existente:  

• Primeiro Núcleo – situado entre a Ponte-cais 1 (a mais a norte) e o canal interior de navegação do 

porto;  

• Segundo Núcleo – situado entre a Ponte-cais 2 e o limite a noroeste do terrapleno do novo 

terminal.  

A parte terrestre do Porto de Pesca é, tal como referido, um projeto complementar a elaborar pela APDL 

posteriormente, tendo o Estudo Prévio do presente projeto (EP) projetado apenas as obras marítimas 

necessárias e previsto em planta uma reserva de espaço em terra para instalação do novo entreposto 

frigorifico, fábrica de gelo, instalações da FOR-MAR, posto/depósito de combustíveis e parque de 

embarcações, a seco, com respetiva grua para alagem e infraestruturação geral, nos termos acordados 

entre a DOCAPESCA – Portos e Lotas, S.A. e a APDL.  

A empreitada para a construção do NTL tem uma duração prevista de 24 meses, desde a montagem do 

estaleiro até à conclusão de todas as atividades. Durante o período de execução da empreitada prevê-se 

que o empreiteiro trabalhe 10 horas por dia, no período diurno e 6 dias por semana, de segunda-feira a 

sábado. 

 

5.3. ALTERNATIVAS DE PROJETO 

O estudo de soluções alternativas teve em vista a procura de variantes à solução base (designada por 

Alternativa 1 no Estudo Prévio, com 360m de frente acostável, mas apenas 7m de largura na extremidade 

norte) inicialmente assumida pela APDL e adotada contratualmente como programa de necessidades a 

seguir no desenvolvimento dos estudos. 

As soluções alternativas que foram estudadas visaram, essencialmente, a otimização das condições 

operacionais do terminal, designadamente, da frente de cais e da zona destinada à movimentação vertical 

de cargas, junto à frente acostável, incluindo o caminho de rolamento dos pórticos de cais. 

Após apreciação da primeira versão do Estudo Prévio, na qual foi feita a avaliação de capacidade e a 

análise comparativa das soluções alternativas com base em vários critérios, a APDL veio formalmente 

excluir a Alternativa 1, dado o forte constrangimento operacional que encerrava em virtude da reduzida 

largura do cais na extremidade norte, apresentando, entre outras questões, um risco acrescido de 

acidente devido às manobras adicionais que seria preciso realizar por cada operação, bem como o 

aumento das correspondentes emissões. 
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Nesse sentido, foi concebida uma primeira solução variante à Alternativa 1, de forma a solucionar o 

referido constrangimento, onde o alinhamento do cais sofre uma rotação de cerca de 6o no sentido 

positivo, em torno da extremidade que toca no cais do molhe sul, a qual permite estender a frente 

operacional do cais (incluindo o caminho de rolamento dos pórticos), até à sua extremidade norte, 

mantendo o comprimento total do mesmo e sem comprometer as margens de segurança fixadas para o 

acesso marítimo à frente sul da ponte-cais 2 da pesca (40m de largura). Esta solução foi designada por 

Alternativa 2.  

Outra variante, designada por Alternativa 3, foi concebida mantendo o mesmo alinhamento e implantação 

do cais da Alternativa 1, mas alargando o troço terminal norte, com 65 metros de extensão, que na 

Alternativa 1 tinha apenas 7m de largura, para 40m de largura, dando, assim, continuidade ao caminho 

de rolamento dos pórticos em toda a extensão do cais. Para não comprometer as margens de segurança 

fixadas para o acesso marítimo à frente sul da ponte-cais 2 da pesca (40m de largura), previu-se nesta 

solução a demolição de 33m da ponte-cais 2 e a reconstrução da cabeça com uma configuração idêntica 

à que apresenta atualmente. A compensação pela redução do comprimento desta ponte-cais poderá ser 

feita pela atribuição às pescas duma frente de cais correspondente à retenção marginal norte do 

terrapleno do novo terminal de contentores, na totalidade ou em parte desta retenção marginal, com 

uma largura de 14m (igual à largura da ponte-cais).  

Após prévia articulação com a DOCAPESCA, foi ainda definida uma outra hipótese, designada por Variante 

à Alternativa 3, introduzindo um prolongamento em 130m da frente acostável do terminal (com base na 

alternativa 3, originando um total de 490m), com uma configuração e solução estrutural, idênticas à 

Alternativa 3, admitindo, no entanto, uma redução de 40m para 33m na margem de segurança fixada para 

o acesso marítimo à frente sul da ponte-cais 2 da pesca.  

Ficaram assim definidas como viáveis 3 alternativas para o NTL (Alternativa 2, Alternativa 3 e Variante à 

Alternativa 3), que constituem o âmbito da presente avaliação.  

No que diz respeito à componente de Ro-Ro do Novo Terminal e às restantes intervenções no Porto de 

Pesca, a solução de ordenamento mantém-se idêntica em todas as alternativas. 

São também apresentadas no Estudo Prévio várias soluções estruturais possíveis para os cais:  

• Solução A - Cais contínuo em caixotões;  

• Solução B - Cais em caixotões com frente não contínua;  

• Solução C - Cais em estacas.  

No caso da Variante à Alternativa 3, e atendendo ao maior impacto que a frente acostável, prolongada 

em mais 130m, acarreta no grau de tranquilidade interior do porto, a solução estrutural adotada foi 

unicamente a solução de plataforma portuária em estacas (solução C), que maximiza o efeito atenuador 

da agitação no interior do porto. Nas restantes alternativas é admitida qualquer uma das soluções 

estruturais.  

A Figura 4, retirada do EIA, ilustra a síntese das alternativas de arranjo geral do projeto. 
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Figura 4. Síntese das alternativas de arranjo geral do projeto - Fonte: Adaptado de CONSULMAR 
(2019) 

O Quadro 3, retirado do EIA, apresenta as principais características estruturais do projeto, para cada 

alternativa de configuração do terminal considerada.  

 

 

Quadro 3. Características estruturais do projeto, para cada alternativa de configuração do terminal 

considerada - Fonte: Adaptado de CONSULMAR (2019) 

O Estudo Prévio apresenta uma análise comparativa das soluções alternativas que foram estudadas, tendo 
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como objetivo, fundamentalmente, estabelecer uma hierarquização segundo o mérito relativo de cada 

uma delas, no respeitante às condições operacionais e de segurança marítima que oferecem e aos custos 

de primeiro investimento que lhes estão associados. 

Para tal recorreram a uma análise multicritério, de acordo com seguintes critérios de avaliação do mérito 

relativo das alternativas: 

• Condições operacionais do terminal de contentores, centradas na frente de cais e na zona 

destinada à movimentação vertical de cargas; 

• Condições de segurança e de acesso marítimo ao terminal de contentores, avaliadas pela 

facilidade de acesso e manobra dos navios que visitam o Novo Terminal; 

• Condições operacionais oferecidas ao Porto de Pesca, designadamente, na bacia portuária 

delimitada pela ponte-cais 2 e pela retenção marginal norte do terrapleno do Novo Terminal; 

• Área disponível do parque de contentores, com incidência direta na capacidade de parqueamento 

de contentores cheios; 

• Área global do Novo Terminal de Leixões, incluindo a área total do terminal de contentores 

(parque e áreas de apoio de retaguarda e a área destinada à movimentação vertical de cargas) e 

a área vocacionada para o terminal Ro-Ro; 

• Estimativa de custos das alternativas, por principais setores de atividade, com realce para os 

custos das infraestruturais. 

Como resultado da análise, tendo ainda em conta a análise de sensibilidade feita às ponderações 

atribuídas aos critérios, foi concluído que a Variante à Alternativa 3 é a que apresenta uma notação de 

mérito relativo mais elevada, seguida da Alternativa 3 e da Alternativa 2. 

É referido que a reconfiguração do porto de pesca, incluindo as intervenções de reformulação com vista 

à compensação das condições operacionais alteradas pela implementação do NTL, foram definidas 

segundo um acordo estabelecido pela APDL e a DOCAPESCA. 

 

6. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima e Alterações 
Climáticas; Geologia e Geomorfologia; Recursos Hídricos; Socioeconomia; Ambiente Sonoro; Vibrações; 
Gestão de Resíduos; Sistemas Ecológicos; Qualidade do Ar; Ordenamento do Território; Património 
Cultural; Saúde Humana e Paisagem. 
Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do estudo prévio e ainda noutras 
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 
pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 
 

6.1. ASPETOS TÉCNICOS DO PROJETO 

Justificação do projeto 
Considera-se, relativamente à pertinência do presente projeto que o mesmo se encontra devidamente 
justificado. 
 
Aspetos a ter em conta no Projeto do Novo Terminal de Leixões decorrentes dos Trabalhos do GA Leixões: 

• De acordo com o EIA, verifica-se que foi dada resposta às seguintes alíneas: 

a) Eliminação do depósito de estilha no espaço do novo terminal; 
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b) Ponderar a eliminação dos depósitos de armazenamento de granéis líquidos no espaço do 

novo terminal; 

c) Criação de um buffer de 50 m em redor da vedação, na zona contígua à cidade, onde não 

existirá empilhamento de contentores. A partir deste buffer o parqueamento de contentores 

começará com duas alturas, indo progressivamente aumentando de forma a minimizar o 

impacte visual; 

e) A zona de parqueamento de contentores contígua aos pórticos de cais terá um empilhamento 

máximo de contentores de 4+1; 

g) Pavimentação das vias rodoviárias com piso silencioso; 

i) Criação de sinergias entre o novo terminal e zona de atividades logísticas, de forma a libertar 

espaço dentro do porto e maximizar a utilização do novo conceito legal de porto seco; 

j) Construção de uma nova ponte cais a norte; 

k) Aproveitamento do topo norte do novo terminal para a criação de pontos de amarração das 

embarcações do cerco e arrasto; 

l) Criação, entre as atuais ponte 2 e ponte 3, de plataformas flutuantes para o estacionamento 

e descarga de pescado da pequena pesca; 

m) No enraizamento da nova ponte cais, a norte, será efetuada a expansão do terrapleno 

existente de forma a libertar mais espaço para o porto de pesca - aqui ficará o novo 

entreposto, o novo posto de abastecimento de combustível (gasóleo e gasolina), a zona para 

estacionamento em seco de embarcações da pequena pesca, e a instalação de um 

guincho/pórtico para alagem de embarcações, que substituirá, em alternativa, a construção 

de uma rampa varadouro; 

n) Deslocalização do entreposto frigorífico através da construção de uma nova infraestrutura; 

• Relativamente às alíneas: 

c) Criação de um buffer de 50 m em redor da vedação, na zona contígua à cidade, onde não 

existirá empilhamento de contentores. A partir deste buffer o parqueamento de contentores 

começará com duas alturas, indo progressivamente aumentando de forma a minimizar o 

impacte visual; 

d) A zona limítrofe com a cidade deverá ser preferencialmente utilizada para a localização dos 

edifícios administrativos e de apoio do novo terminal. 

A zona tampão parece estender-se para além dos limites da área de jurisdição da APDL (conforme Figura 
5, abaixo), levantando algumas questões acerca de eventuais implicações daí decorrentes, uma vez que 
nessa zona se localizará o parqueamento de contentores com produtos perigosos (IMGD) e contentores 
fora da norma (OOG).  
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Figura 5. Arranjo geral do terminal (base variante à Alternativa 3) e buffer de 50 m em redor da 

vedação, Fonte: EIA 
 

No que se refere ao parqueamento de contentores com produtos perigosos (IMGD) e contentores fora da 
norma o proponente afirma que, para além das medidas de proteção indicadas para este tipo de 
mercadorias o parque encontra-se fora da faixa de buffer com 50 metros de largura, prevista em redor da 
vedação do porto e que o empilhamento será condicionado a duas alturas, estando também prevista uma 
barreira de proteção, que será «projetada para resistir a eventuais acidentes de incêndio/explosão», 
medida essa que o proponente considera adequada à minimização do risco associado à proximidade da 
malha urbana. 

 

• Relativamente às alíneas:  

f) “Introdução de cortina arbórea ou arbustiva (à semelhança das já existentes) ao longo da 

fronteira com a cidade e instalação de barreiras acústicas”.  

A medida de minimização RU4 prevista no EIA não contempla a introdução de cortina arbórea ou arbustiva 
e assume como barreira acústica a colocação de contentores vazios.  

h) “Uso intensivo de equipamentos elétricos no cais e no parque” o EIA refere que “Quer os 

pórticos de cais quer os pórticos de parque são de funcionamento elétrico. Os restantes 

equipamentos serão previsivelmente a gasóleo”. 
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Não se questionando a necessidade de utilização de equipamentos a gasóleo, considera-se que deverá ser 
apresentada justificação para a não utilização generalizada de equipamento de funcionamento elétrico.  

o) Deslocalização da fábrica de gelo, a localizar junto ao novo entreposto para aproveitamento 

de sinergias; 

p) Deslocalização das instalações do FOR-MAR para piso superior do edifício do entreposto ou, 

em alternativa, para outro espaço, fora do porto de pesca (necessário acautelar instalação de 

equipamentos para oficinas de formação). 

Não obstante estar preconizada a criação de novas instalações na área terrestre afeta ao porto de pesca, 
por se desconhecer a sua localização precisa, não é possível aferir o seu cumprimento integral. 
 

6.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

6.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização do descritor geologia e geomorfologia (incluindo sedimentos) segue a proposta 

metodológica previamente apresentada na PDA. Verifica-se que foram considerados os aspetos 

interessados à geologia, designadamente o enquadramento local e regional, o contexto geotécnico e os 

parâmetros geomecânicos dos fundos, a avaliação de riscos e vulnerabilidade a tsunamis e sismos, bem 

como a eventual existência de valores do património geológico.  

O descritor está informado com dados de estudos, prospeções, sondagens e levantamentos, quer em 

ambiente terrestre quer em ambiente marinho. Os fundos rochosos subjacentes ao Porto de Leixões 

foram definidos através de campanha de prospeção geológica-geotécnica na área do Porto, de campanha 

de prospeção geofísica (sísmica), da cartografia geológica disponível e, para os materiais não consolidados 

através de amostragem vertical e caracterização física dos sedimentos.  

Com base na informação disponibilizada, o substrato rochoso é constituído por granitos, de tendência 

gnaíssica, e micaxistos. O grau de alteração, das rochas ígneas e metamórficas de alto grau, diminui com 

a profundidade. O substrato rochoso, na maior parte da área portuária, tem sobrejacente uma cobertura 

sedimentar de reduzida espessura. Nas zonas mais próximas da barra a cobertura é constituída 

essencialmente por sedimentos arenosos, enquanto nas zonas mais abrigadas do interior do porto 

predominam sedimentos silto-argilosos. 

 O EIA apresenta dados interessados à geomorfologia costeira, designadamente a monitorização do perfil 

da praia de Matosinhos, a sua evolução entre 2008 e 2016, bem como dados relativos à batimetria dos 

fundos na área portuária e volumes de sedimentos depositados nas praias a sul, provenientes de 

dragagens na área portuária.  

Ainda no descritor são caracterizados os riscos geológicos, designadamente a vulnerabilidade à ocorrência 

de sismos interplaca e intraplaca, a influência na liquefação dos solos, bem como na identificação de falhas 

ativas.  

Adicionalmente, aborda a eventual ocorrência de tsunamis relacionados com falha ativas a SSW do 

território continental.  

Atenta a localização do projeto, são apresentadas considerações relativas aos efeitos das alterações 

climáticas na subida do nível marinho médio. 

 

6.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O estudo não reconhece existirem na área de implantação do projeto valores geológicos suscetíveis de 

preservação. O EIA avalia os impactes sobre a geologia na fase de construção, exploração e desativação, 
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considerando que não são expectáveis impactes sobre a geologia e geomorfologia para qualquer 

alternativa do projeto em qualquer das suas fases, seja por os eventuais efeitos, na fase de construção, 

serem gerados por projetos associados (prolongamento do molhe e melhoria das acessibilidades) ou por 

na fase de exploração também não existirem afetações sobre a geologia a geomorfologia, atenta a 

natureza artificial da área de implantação do projeto. O EIA refere que, não tendo sido identificadas 

afetações nas condições geológicas e geomorfológicas, não considera necessário propor medidas de 

minimização ou recomendações. 

Considera-se que o EIA caracterizou de forma adequada os aspetos da geologia e geomorfologia, bem 
como avaliou corretamente os eventuais impactes para cada uma das fases e alternativas. Expressa-se 
idêntica consideração relativamente à não inclusão de medidas ou recomendações específicas para o 
descritor. Nestes termos, considera-se também que o projeto não é suscetível de afetar a geologia e 
geomorfologia (incluindo sedimentos). 

 

6.2.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável. 

 

6.3. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

6.3.1. Caracterização da Situação de Referência 

Na vertente mitigação, a caracterização da situação de referência teve por base o Programa Nacional para 

as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030), aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho.  

Importa salientar que foi aprovado, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho, 

o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) com o objetivo de explorar a viabilidade de 

trajetórias que conduzam à neutralidade carbónica, de identificar os principais vetores de 

descarbonização e de estimar o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como 

sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo e 

os resíduos e águas residuais. 

De referir também que foi aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de julho, o Plano Nacional Energia e 

Clima 2030 (PNEC 2030) que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito 

de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de fontes 

renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na 

descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. As linhas de atuação 

identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE devem ser consideradas o 

referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em 

conta em função da tipologia do projeto. 

De ressaltar que a mesma RCM referida no ponto anterior decidiu também revogar o PNAC 2020/2030, 

aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 

(PNAEE) e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER), aprovados pela RCM nº 

20/2013, de 10 de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021. 

 

Na vertente adaptação, a caracterização da situação de referência teve por base a Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
56/2015, de 30 de julho.  
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Há a salientar que o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto, complementa e sistematiza os 
trabalhos realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de 
implementar medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de 
ação, nomeadamente, uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, 
entre outras. 

O estudo mencionou que as principais alterações climáticas projetadas para a área metropolitana do Porto 
para o horizonte 2100 apontam para um aumento da temperatura média anual, sobretudo das máximas, 
uma diminuição da precipitação média anual, aumento dos fenómenos extremos de precipitação, ventos 
fortes e subida do nível médio do mar (NMM). Tendo em conta a localização e a tipologia do projeto em 
análise, o estudo apontou como principal preocupação a elevada suscetibilidade às inundações no longo 
prazo.  

A este respeito, foram apresentados os resultados do estudo de Antunes et al., 2019 donde resultaram 
cenários de inundação extrema, associados à ocorrência simultânea de maré em preia-mar máxima e 
máxima sobrelevação meteorológica com a projeção de subida do NMM e cenários de submersão 
frequente, associados apenas à alteração da zona intertidal com a subida no NMM, para a área de 
intervenção para 2025, 2050 e 2100. Também foram referenciados os valores do nível de maré apurados 
no marégrafo de Leixões. 

O limite das áreas do terrapleno e do cais (Novo Terminal do Porto de Leixões e Porto de Pesca 

reformulado) encontra-se a +6,0m ZH (+4,0m NM). A área do terrapleno terá no total aproximadamente 

de 16 hectares dos quais praticamente 13 serão sobre áreas já existentes (área de parque de contentores 

e incluirá edifícios de apoio, equipamentos, áreas de estacionamento, circulação, redes técnicas). 

 

6.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Em termos de impactes no fator ambiental Alterações Climáticas, é de referir que o projeto em avaliação 

irá contribuir para o aumento das emissões de GEE, que estão associados à atividade do novo terminal 

resultantes da queima dos combustíveis do tráfego rodoviário (veículos rodoviários ligeiros e pesados), do 

tráfego marítimo, resultantes da geração própria de energia elétrica no suporte às funções e atividades 

dos navios acostados e também ao aumento do consumo de energia elétrica associado ao funcionamento 

dos equipamentos e à iluminação dos espaços do projeto (emissões indiretas). 

Pese embora o transporte marítimo seja o meio mais eficiente, do ponto de vista energético, para a 

movimentação de mercadorias na economia global, segundo a Organização Marítima Internacional (OMI) 

o transporte marítimo é suscetível de provocar impactes  nas alterações climáticas e na qualidade do ar, 

enquanto fonte de emissão de dióxido de carbono (CO2) e de outros poluentes atmosféricos como óxidos 

de azoto (NOX), óxidos de enxofre (SOX), metano (CH4), partículas e negro de fumo. Assim, a OMI acordou 

em abril de 2018 uma estratégia inicial de redução das emissões de gases com efeito de estufa para este 

setor. A estratégia inclui objetivos de redução das emissões anuais totais de gases com efeito de estufa 

provenientes do transporte marítimo internacional em pelo menos 50% até 2050, em comparação com 

os níveis de 2008. Medidas de curto prazo deverão ser decididas entre 2020 e 2023. 

O proponente apresentou as estimativas das emissões de GEE para a globalidade das atividades do Porto 

de Leixões na situação futura sem projeto (724 Kt CO2eq/ano) e na situação futura com o projeto (656 Kt 

CO2eq/ano). De acordo com as estimativas das emissões de GEE referidas, a entrada em funcionamento 

do NTL representa uma diminuição de cerca de 7% dessas emissões que se deve à evolução tecnológica e 

atualização consequente dos fatores de emissões associadas ao tráfego rodoviário e marítimo expectável 

devido à introdução de novas tecnologias que promovem a produção de motores mais eficientes e 

também à diminuição do número de máquinas não rodoviárias no NTL. 
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A introdução de medidas de minimização de emissões, nomeadamente através da implementação de 

medidas de aumento da eficiência energética, é um aspeto relevante para que seja assegurada uma 

trajetória sustentável em termos de emissões de GEE. O proponente propôs medidas, que devem ser 

implementadas de forma correta, tais como: 

• Recurso a equipamentos eficientes, de funcionamento elétrico ou de baixas emissões para limitar 

as emissões associadas às atividades de carga e descarga de mercadorias durante a permanência 

dos navios no porto. Os pórticos de cais e os pórticos de parque são de funcionamento elétrico; 

• Adoção da World Ports Climate Declaration, nomeadamente através da implementação de 

iniciativas para a redução de emissões de GEE no transporte marítimo, nas operações e 

desenvolvimento portuário, nos transportes para o hinterland, na promoção do uso de energias 

renováveis e na consideração da pegada carbónica no acompanhamento da sua implementação; 

• Renovação da frota automóvel para veículos híbridos ou elétricos; 

• Investimento em fontes de energia auxiliares em terra, fazendo com que deixem de ocorrer 

emissões de GEE durante o período de atracagem dos navios no terminal; 

• Utilização de luminárias com lâmpadas de tecnologia LED no sistema de iluminação das áreas de 

parqueamento dos contentores, das vias de circulação, das áreas de estacionamento e da zona 

periférica do porto; 

Deve ser acautelada a seleção de equipamentos de climatização que utilizem gases fluorados com menor 

potencial de aquecimento global ou, preferencialmente, equipamentos que utilizem fluídos naturais, 

nomeadamente para o novo interposto frigorífico e fábrica de gelo. 

 Foi proposta como medida de minimização a incorporação na gestão ambiental da infraestrutura uma 

avaliação periódica, a rever de dez em dez anos, da exposição das estruturas do NTL aos riscos climáticos 

relevantes, como a subida do nível médio das águas do mar e o galgamento costeiro, e possíveis medidas 

de minimização e adaptação como a instalação e reforço da sinalética apropriada e condicionamento de 

áreas de atividade portuária. 

 

6.3.3. CONCLUSÕES 

Julga-se que os principais pontos relativos aos impactes das Alterações Climáticas no âmbito da adaptação 

foram devidamente abordados no EIA e no relatório de elementos adicionais. 

Desta forma, caso as medidas propostas, tanto na vertente mitigação das Alterações Climáticas como 

adaptação às Alterações Climáticas, sejam aplicadas de forma correta, consideram-se opções positivas. 

Para este descritor não existem diferenças significativas relativamente à escolha das alternativas/variante 

apresentadas. 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

6.4. RECURSOS HÍDRICOS 

6.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

O Porto de Leixões desenvolve-se na envolvente de uma extensa massa de água subterrânea – o Maciço 

Antigo Indiferenciado da Bacia do Leça. O projeto localiza-se numa região marcada pela reduzida 

produtividade das formações aquíferas, fruto das características geológicas das rochas cristalinas 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3338 

 

 
Novo Terminal do Porto de Leixões 

25 

granitoides e metassedimentares do Maciço Hespérico.  

A informação disponível sobre os parâmetros de qualidade e quantidade dos cinco furos instalados no 

Porto de Leixões evidencia produtividades relativamente baixas a moderadas e características 

hidroquímicas variáveis. Nestes furos com comprimentos compreendidos entre 120 m e 200 m foram 

obtidos caudais de extração variáveis entre 0,56 l/s e 3,2 l/s, relativamente à qualidade da água e nos 

termos da Diretiva Quadro da Água, a massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia 

do Leça foi classificada como tendo estado químico e quantitativo bom.  

O estado bom da massa de água é reflexo de não estar sujeita a pressões significativas e não serem 

conhecidas situações de evolução negativa das características hidroquímicas e hidrodinâmicas. Aquando 

da execução, no Porto de Leixões, dos cinco furos, foram realizadas análises laboratoriais para 

determinação da condutividade elétrica e da concentração de cloretos. Os resultados evidenciaram 

problemas pontuais de mineralização das águas subterrâneas, nomeadamente em furos mais próximos 

da linha de costa. 

Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

Na ausência do projeto não são esperadas alterações significativas às características da massa de água 

subterrânea. De fato, não sendo as águas subterrâneas da região um recurso de particular relevância 

hídrica, não são esperados aumentos no consumo e consequentes alterações às condições hidrodinâmicas 

locais. Relativamente à qualidade da água, eventuais alterações a verificarem-se poderão estar associadas 

a medidas a implementar no âmbito do cumprimento dos objetivos da Diretiva Quadro da Água, 

nomeadamente no que respeita a pressões pontuais e difusas ou a situações de contaminação acidental. 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

A área de intervenção do Projeto do Novo Terminal do Porto de Leixões incide diretamente na massa de 

água de transição “Leça” (PT02LEC0139), massa de água artificial com condições polihalinas com uma área 

de 1,45 km2, onde se localiza o porto de Leixões, inserida no espaço do estuário do rio Leça e recebendo 

afluência deste rio, promovendo a estratificação da coluna de água. A bacia hidrográfica deste rio tem 

uma área de 185 km2, toda ela em território nacional. Influenciado, fundamentalmente, pela precipitação 

na bacia hidrográfica, este rio tem escoamento com variação intra-anual (valor mensal em ano médio 

entre 455 dam3 e 29 595 dam3) e interanual significativa.  

Imediatamente a jusante da massa de água de transição localiza-se a massa de água costeira “CWB-I-1B” 
(código PTCOST2). Esta caracteriza-se por marés semidiurnas, condições eulihalinas e exposição às vagas.  

Na área em estudo na massa de água de transição Leça, assinala-se a poluição originada pelo setor agrícola 

e, predominantemente, pelo pecuário, embora sem constituir uma pressão significativa, e a poluição 

química associada às atividades industriais. Entretanto, afluem a esta massa de água cargas poluentes 

provenientes do rio Leça de origem urbana, industrial, agrícola e pecuária.  

As principais fontes de poluição na massa de água costeira CWB-I-1B são predominantemente os efluentes 

urbanos, nomeadamente as descargas das ETAR, que contribuem tanto em termos de carga orgânica 

(acima de 99% das cargas de CBO5 e CQO) como em termos de nutrientes (entre 73 e 87% das cargas). No 

caso dos nutrientes, a carga proveniente, sobretudo de forma difusa, do setor da pecuária também é 

expressiva. As cargas originadas pelos setores urbano, da indústria e agrícola são consideradas pressões 

significativas. Já as cargas provenientes dos setores da aquicultura e golfe não constituem pressões 

significativas.  

A descarga da ETAR de Matosinhos constituiu uma pressão importante sobre a qualidade da massa de 

água costeira, no que respeita a cargas de matéria orgânica e de nutrientes. Esta pressão foi 

significativamente reduzida após a melhoria da linha de tratamento da ETAR, em 2017, que permitiu 
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adicionar o tratamento secundário à linha de tratamento. 

 Para além das pressões qualitativas introduzidas pelas fontes de poluição, existem pressões 

hidromorfológicas significativas afetando os recursos hídricos superficiais na área em estudo, 

consideradas suscetíveis de interferir sobre o estado ecológico das massas de água, nomeadamente as 

retenções marginais ao longo de toda a massa de água de transição Leça, associadas ao porto de Leixões, 

e os quebra-mares Norte e Sul do porto de Leixões sobre a massa de água costeira CWB-I-1B.  

Não se assinalam pressões quantitativas significativas sobre os recursos hídricos superficiais da área em 

estudo.  

Entre os usos da água na área em estudo destacam-se a navegação associada aos terminais do porto de 

Leixões (industriais, comerciais, de recreio e pesca) e o uso balnear nas praias de Matosinhos, 

Internacional e Castelo do Queijo e também no primeiro caso a prática de desportos aquáticos. À exceção 

da praia Internacional, estas praias, são zonas protegidas designadas como águas de recreio (águas 

balneares) imediatamente a sul do porto. 

Adicionalmente a área de intervenção desenvolve-se em área classificada como zona de produção de 

moluscos bivalves (Litoral Matosinhos – L2), podendo ocorrer aí a apanha de moluscos. De acordo com os 

dados disponíveis para a área envolvente à zona de intervenção, a qualidade da água para fins conquícolas 

apresenta em geral conformidade com os VMA definidos pela norma de qualidade aplicável (Anexo XIII 

do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto). Na área de intervenção, as amostragens desenvolvidas em 

2017 e 2018 revelaram valores de Oxigénio dissolvido incompatíveis com a norma de qualidade para águas 

para fins aquícolas. A qualidade microbiológica na polpa de molusco amostrado próximo à área de 

intervenção evidencia qualidade compatível com Classe A. Verificou-se também a conformidade dos 

resultados relativos a metais contaminantes na polpa de molusco com os valores limite aplicáveis.  

Quanto à qualidade para o uso balnear, na praia de Matosinhos, a mais próxima à área de projeto, verifica-

se uma qualidade “Excelente” desde o ano de 2016, sendo que em anos anteriores foi atribuída uma 

classificação de qualidade “Aceitável” em 2015 e “Boa” em 2014. A poluição de curta duração nesta praia 
poderá ter origem nas atividades do Porto de Leixões, mas também devido ao funcionamento anómalo 

de sistemas de drenagem de águas pluviais, nomeadamente em situações de elevada pluviosidade. A praia 

do Castelo do Queijo, próxima aos locais previstos de deposição de dragados, apresentou nos anos de 

2017 e 2018 a classificação de “Excelente”. 

Os resultados obtidos nas campanhas de 2017 e 2018 no Porto de Leixões revelaram situações 

diferenciadas para a qualidade da água para uso balnear. A primeira campanha demonstrou 

compatibilidade em qualquer um dos parâmetros com os valores limite da norma de “Qualidade 
excelente” estabelecida para as águas costeiras e de transição, com exceção do resultado para 
Enterococos intestinais à superfície em preia-mar para a estação QA1 (zona do anteporto), o qual é 

compatível com a norma de qualidade para “Qualidade boa”. Por outro lado, na amostragem de 
novembro de 2018, verificou-se que os pontos mais interiores do Porto de Leixões demonstraram 

resultados enquadráveis com uma qualidade “Má”. O ponto PL1, local de amostragem mais exterior, 

verificou resultados compatíveis com uma qualidade “Boa”.  

Relativamente aos objetivos ambientais de qualidade definiu-se para a massa de água de transição Leça, 

o objetivo ambiental de qualidade de atingir o estado global “Bom ou Superior” em 2027, conforme o 2º 

ciclo de planeamento do PGRH da RH2. A classificação atual desta massa de água é de estado global 

“Inferior a Bom”, devido ao potencial ecológico “Razoável”, determinado pelos parâmetros físico-

químicos gerais Azoto amoniacal e Nitratos. O estado químico foi classificado de “Bom”.  

Os dados de qualidade da água reunidos para esta massa de água confirmam a existência de problemas 

persistentes de Oxigénio dissolvido, mas também com concentrações elevadas de Nitratos e Nitritos e 

Amónia, face ao padrão do estado ecológico “Bom”. Os dados reunidos evidenciam condições compatíveis 
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com o “Bom” estado químico. As campanhas desenvolvidas por GEOSUB (2017b) e NEMUS (2019) 

confirmaram os resultados para o Oxigénio dissolvido incompatíveis com o “bom potencial ecológico”.  

Quanto à massa de água costeira CWB-I-1B estabeleceu-se como objetivo ambiental de qualidade 

também que deverá ser atingido o estado global “Bom ou Superior” em 2027 (2º ciclo de planeamento, 
PGRH da RH2). No 2º ciclo de planeamento o estado global desta massa de água foi considerado “Inferior 
a Bom”, com estado ecológico “Bom” e estado químico “Insuficiente” devido ao parâmetro Nonilfenóis.  

Os dados de qualidade da água disponíveis para esta massa de água confirmam, em geral, a manutenção 

na última década de condições físico-químicas compatíveis com o estado ecológico “Bom”. O parâmetro 
mais desfavorável é o Oxigénio dissolvido junto aos emissários submarinos existentes a norte da área de 

intervenção do projeto. Não foi possível avaliar a evolução da concentração do parâmetro Nonilfenóis, 

responsável pelo estado químico “Insuficiente” nesta massa de água, devido à monitorização irregular 
deste parâmetro. A campanha GEOSUB (2017b) revelou valores de azoto amoniacal superiores ao valor 

de referência assim como confirmou os baixos valores de Oxigénio dissolvido anteriormente detetados. O 

parâmetro Nonilfenóis, responsável pelo estado químico insuficiente, revelou valores em conformidade 

com o estado químico “Bom”.  

Os dados históricos de qualidade da água evidenciam concentrações de SST relativamente mais elevadas 

no porto de Leixões (3,9 – 10,0 mg/l) que na zona costeira a norte (1,1 – 6,0 mg/l), com valores máximos 

verificados junto à praia de Matosinhos (13,8 mg/l), o que se associa ao efeito da hidrodinâmica local. Os 

resultados obtidos na campanha GEOSUB (2017b) revelaram valores de SST bastante superiores aos dados 

anteriormente analisados, com valores quase sempre superiores a 40 mg/l tanto no interior como no 

exterior do porto. Na campanha NEMUS (2019), verificam-se valores de turvação relativamente 

equiparados em todos os pontos. Por outro lado, os resultados de SST revelam uma situação diferenciada 

entre a zona do anteporto e a zona do canal interior. Enquanto no ponto PL1 se registou um valor de 180 

mg/L, no ponto mais a montante (PL5) foi obtido um resultado de 20 mg/L.  

Evolução da situação de referência na ausência do projeto  

Na ausência de concretização do projeto e tendo em conta a tendência de decréscimo da população no 

concelho de Matosinhos perspetiva-se que a situação dos recursos hídricos superficiais na área de 

intervenção venha a ser determinada principalmente pela concretização do tratamento secundário na 

ETAR de Matosinhos, com incidência sobre a massa de água costeira onde se localiza a área de 

intervenção, bem como de outras medidas propostas no PGRH da RH2 (2º ciclo de planeamento) para a 

melhoria do estado global das massas de água na área em estudo por forma a atingir o “Bom” estado em 
2027. 

Quanto à massa de água de transição Leça, a evolução do estado global da massa de água, em particular 

o potencial ecológico, beneficiará da implementação da medida específica de “Definição de um plano 
quinquenal de dragagens que estabelece as ações de minimização dos impactes das dragagens e sua 

fiscalização”.  

Na massa de água Leça irá concretizar-se provavelmente uma nova captação de água para fins de 

abastecimento a tanques do Biotério do CIIMAR existente no edifício do terminal de Cruzeiros (APDL, 

2017). No entanto, não se perspetiva que esta captação possa afetar o estado da massa de água, devido 

ao quantitativo previsto (9 mil m3/ano).  

No contexto da evolução da situação de referência merecem ainda menção os possíveis efeitos das 

prováveis alterações climáticas sobre os recursos hídricos superficiais. Neste âmbito, destacam-se as 

alterações previstas na precipitação, nomeadamente a diminuição da precipitação anual e sazonal, que 

acentuará os problemas de qualidade da água persistentes no rio Leça, e a previsão de aumento da 

frequência de eventos de precipitação intensa ou muito intensa, que agudizando os problemas de 

poluição difusa na bacia hidrográfica do rio Leça, nomeadamente aqueles relacionados com a gestão dos 
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sistemas de drenagem de águas pluviais, potenciará os eventos de poluição de curta duração nas praias 

de Matosinhos e Internacional.  

Também se prevê que a qualidade da água na área de intervenção seja alterada pelos efeitos esperados 

dos projetos de prolongamento do quebra-mar exterior e de melhoria das acessibilidades marítimas do 

porto de Leixões.  

Durante a fase de construção destes projetos esperam-se efeitos temporários essencialmente 

relacionados com a suspensão de sólidos. Na fase de exploração a qualidade da água poderá também ser 

condicionada pela redução das condições de dispersão de poluentes, provocada pela extensão do quebra-

mar, mas que se esperam de magnitude e significado reduzido. 

 

Hidrodinâmica 

Na área de intervenção no interior do porto de Leixões, que coincide com o estuário do rio Leça, a 

circulação é determinada essencialmente pela maré e pelo caudal do rio Leça. 

Nesta região, a hidrodinâmica desenvolve-se, especialmente, pelo efeito do vento e de gradientes de 

densidade, surgindo como relevantes no estuário os efeitos do caudal fluvial e da maré. Na costa 

adjacente assinala-se também o efeito da agitação.  

Sobre uma circulação costeira gerada pelo vento com variação sazonal marcada, desenvolve-se 

frequentemente junto à costa e sob efeito da agitação proveniente de noroeste uma corrente de deriva 

litoral de norte para sul. A sul do porto de Leixões esta corrente encontra-se invertida dirigindo-se para 

norte, com velocidades da ordem de 0,2 a 0,3 m/s, longitudinalmente à praia de Matosinhos / 

Internacional.  

A maré astronómica na área em estudo tem frequência semidiurna, originando correntes de enchente e 

vazante na entrada do porto de Leixões de reduzida velocidade (inferiores a 0,05 m/s), o que se relaciona 

com a reduzida área e a ausência de áreas intertidais no estuário do rio Leça. No marégrafo de Leixões o 

nível de maré oscila entre 3,15 m (ZHL) na preia-mar de águas vivas e 0,21 m (ZHL) na baixa-mar de águas 

vivas, verificando um nível médio de 1,67 m (ZHL). A maré meteorológica, por ação de ventos fortes e 

redução da pressão atmosférica e em situações de temporal, pode aumentar este nível até cerca de 1 m.  

A agitação marítima ao largo é geralmente gerada no Atlântico Norte, caracterizando-se por ter 

tipicamente direções entre oeste e norte, frequentemente de noroeste, especialmente no verão, com 

altura significativa de onda entre 1 e 2m e período entre 4 e 10s, tendencialmente mais elevados no 

inverno. Os máximos anuais de altura significativa de onda podem ser superiores a 9m. Na área em estudo, 

esta agitação transforma-se por refração e difração sob influência da variação da batimetria e dos quebra-

mares do porto de Leixões. Verifica-se em geral um efeito de redução de altura significativa de onda 

(abrigo) para a agitação incidente de direção entre O e N, muito acentuado no canal de acesso ao porto, 

junto ao quebra-mar norte, mas também existente junto à praia de Matosinhos / Internacional, 

especialmente na sua metade norte. Na metade sul da praia a altura significativa de onda surge 

amplificada em relação ao largo para direções de onda incidente entre O e S, especialmente na situação 

de maré de baixa-mar. 

 

Regime Sedimentar 

Quanto ao regime sedimentar, a situação à escala regional caracteriza-se pelo transporte de sedimentos 

ao longo da costa pela corrente de deriva litoral, de norte para sul, estimado em 0,1 milhões de m3/ano. 

Na área de intervenção verifica-se a inversão deste transporte, que surge junto à praia de Matosinhos / 

Internacional de sul para norte.  
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Os levantamentos batimétricos disponíveis sugerem que este transporte causa uma tendência erosiva no 

extremo sul da praia (praia Internacional), estimada em 12 600 m3/ano, e o acumular de sedimentos 

contra o quebra-mar sul do porto, no extremo norte da praia de Matosinhos. Contudo, este trânsito 

sedimentar será fracamente capturado pelo porto, devido ao reduzido hidrodinamismo no canal de 

entrada e para o qual têm contribuído também as ações de modelação da praia contrariando a 

acumulação de sedimentos.  

Considerando a área de intervenção, os sedimentos provenientes do rio Leça depositam-se de forma 

significativa no interior do porto, principalmente no seu extremo de montante (fora da área de 

intervenção), pelo que não contribuem de forma importante para a deriva litoral ou para o assoreamento 

na entrada do porto. Verifica-se uma tendência de assoreamento da entrada do porto de Leixões, junto 

ao Posto A, a qual tem justificado o maior volume de sedimentos dragados, mas que se relaciona com a 

permeabilidade do quebra-mar norte ao trânsito sedimentar da deriva litoral exterior em situação de forte 

agitação.  

A informação batimétrica histórica na área de intervenção e a modelação de sedimentos efetuada para o 

Estudo de Impacte Ambiental do prolongamento do quebra-mar exterior evidenciam que o trânsito 

sedimentar exterior é muito diminuto junto à cabeça do quebra-mar norte e não a contorna para o interior 

do porto, o que resulta da referida permeabilidade do quebra-mar. 

Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

Na ausência da concretização do projeto perspetiva-se que a situação da hidrodinâmica e regime 

sedimentar na área de intervenção seja alterada a curto e médio prazo pelos efeitos esperados da 

concretização das fases de exploração dos projetos de prolongamento do quebra-mar exterior e de 

melhoria das acessibilidades marítimas do porto de Leixões.  

Assim, com a concretização da fase de exploração dos projetos de prolongamento do quebra-mar exterior 

e das acessibilidades marítimas do porto de Leixões prevê-se a seguinte evolução das condições de 

circulação (LNEC, 2017d): 

• Pequena diminuição da velocidade das correntes no anteporto, por condições hidrodinâmicas 

mais calmas à entrada do porto e por aumento de profundidades (efeito cumulativo dos dois 

projetos);  

• Aumento da captura pelo porto de Leixões, em enchente de maré, da corrente de deriva litoral de 

sul para norte ao longo da Praia de Matosinhos. 

No que respeita às condições de agitação o prolongamento do quebra-mar deverá proporcionar um maior 

abrigo à agitação no canal de acesso ao porto de Leixões e na parte norte da praia de Matosinhos, e em 

menor grau também na zona sul da praia (Internacional). O grau de abrigo em situação de temporal 

(agitação com altura significativa de 7 m ao largo) também aumenta significativamente (LNEC, 2017b).  

Quanto ao regime sedimentar, perspetiva-se, por efeito cumulativo dos dois projetos, o aumento da 

deposição de sedimentos provenientes do rio Leça, em particular os finos, no interior do porto, a 

montante da bacia de manobra (e da área de intervenção do projeto em avaliação; LNEC, 2017c). Face à 

situação atual prevê-se um aumento da taxa média de assoreamento no anteporto de 40 000 m3/ano para 

44 000 m3/ano – 80 000 m3/ano.  

O prolongamento do quebra-mar exterior irá também introduzir alterações do regime sedimentar na 

entrada do porto, com a extensão (para sul e para este) da zona em que as condições hidrodinâmicas não 

permitem a mobilização dos sedimentos, e ao longo da praia de Matosinhos / Internacional, com maior 

estruturação do transporte sedimentar de sul para norte, potenciando a erosão na zona sul e a deposição 

na zona norte, nomeadamente a acumulação junto ao quebra-mar sul do porto de Leixões.  

Se por um lado, a alteração do regime sedimentar frente à praia de Matosinhos tenderá a aumentar a 
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vulnerabilidade da parte sul da praia a galgamentos, o aumento do volume de sedimentos dragados na 

manutenção do porto de Leixões, por aumento da deposição no interior do porto e junto ao quebra-mar 

sul, permitirá atenuar este efeito com a alimentação da praia com os sedimentos depositados em local de 

deposição habitual junto ao Castelo do Queijo. 

As alterações climáticas deverão provocar uma maior interferência dos processos hidrodinâmicos 

extremos, como sejam as marés meteorológicas, na hidrodinâmica e regime sedimentar na área em 

estudo. Considerando a evolução perspetivada para a ocorrência de galgamentos, assinala-se a relevância 

da continuação das operações de imersão de dragados junto ao Castelo do Queijo. 

 

6.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Atendendo a que o projeto se desenvolverá maioritariamente em meio aquático e não estão previstos 

consumos a partir de captações subterrâneas, não são expetáveis impactes negativos no meio hídrico 

subterrâneo, em qualquer uma das fases do projeto nas suas diversas alternativas.  

O estaleiro ficará localizado no interior do porto, em zona artificializada, pelo que não existirá afetação de 

área de recarga. De igual forma, eventuais acidentes que ocorram devido ao funcionamento do estaleiro 

não se repercutirão em impactes no meio hídrico subterrâneo, uma vez que a verificarem-se ocorrerão 

em zona onde não se processa a recarga de aquíferos. Na fase de exploração não está prevista nenhuma 

atividade suscetível de originar impactes na qualidade e quantidade das águas subterrâneas. 

Impactes cumulativos 

 Não se identificaram impactes relevantes de natureza cumulativa. 

Síntese e análise comparativa das alternativas de projeto  

No âmbito de qualquer uma das fases de implementação das diferentes alternativas do projeto não são 

esperados impactes no meio hídrico subterrâneo, pelo que estas não se diferenciam. 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

No projeto do Novo Terminal do Porto de Leixões, os impactes ambientais sobre os recursos hídricos 

superficiais são maioritariamente de sentido negativo, pouco significativo a nulo, caso sejam cumpridas 

as normas e os regulamentos de Segurança Marítima e Portuária aplicáveis. 

Fase de construção 

Na fase de construção os principais impactes identificados estão relacionados com a ressuspensão de 

sólidos na coluna de água como resultado do desenvolvimento das atividades construtivas. Nas operações 

de colocação de enrocamentos dos prismas de alívio, deposição do material de aterro do terrapleno e 

construção do cais é previsível que possa ocorrer um aumento local de turvação e concentração de SST 

na coluna de água. Contudo, a empreitada beneficia de um conjunto de características que mitigam este 

impacte, nomeadamente a sua localização no interior do anteporto, usufruindo do efeito de proteção 

conferido pelos molhes e que contribui para minimizar a dispersão de sólidos suspensos na coluna de 

água. Assim, prevê-se que o impacte relacionado com a ressuspensão de sólidos na coluna de água seja 

pouco significativo. 

Foram ainda identificados impactes ambientais potencialmente gerados pelos efluentes produzidos no 

estaleiro e de situações acidentais (derrames). Estes impactes, além de improváveis, foram identificados 

como de significado muito reduzido. 
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Fase de exploração 

Quanto à fase de exploração, identificou-se a redução das condições de dispersão de poluentes no meio 

aquático, como resultado da presença física do terminal. No entanto prevê-se que resulte num impacte 

pouco significativo para o estado da massa de água de transição, assim como para o estado da massa de 

água costeira.  

O funcionamento do terminal, assim como o tráfego de navios também poderão introduzir 

potencialmente fontes de contaminação na massa de água (efluentes contaminados ou derrames 

acidentais). No entanto este tipo de impacte será improvável e pouco significativo, tendo em conta o nível 

de atividade previsto e a aplicação das Normas de Segurança Marítima e Portuária da APDL, e Instruções 

para a Navegação e Permanência no Espaço de Jurisdição Marítima da Capitania do Porto de Leixões, que 

estabelecem diversas instruções e regulamentos de procedimento por forma a prevenir a poluição 

marinha. 

Fase de desativação 

Nesta fase foram identificados impactes idênticos à fase de construção, devendo as atividades de 

desmantelamento ser guiadas por um Plano de Desativação. Considerando as soluções alternativas para 

a configuração do terminal e do cais acostável, espera-se que o significado dos impactes nos recursos 

hídricos não seja substancialmente diferente entre alternativas, pelo que não se identifica uma 

claramente preferencial. 

Síntese dos impactes cumulativos 

No âmbito do descritor Recursos hídricos superficiais são identificados impactes cumulativos do projeto 

em estudo, nomeadamente ao nível de: 

• Redução das condições de dispersão de poluentes no meio aquático, em função da presença física 

do terminal. Estes impactes são cumulativos com os impactes de natureza semelhante gerados no 

interior do porto na fase de exploração dos projetos do Prolongamento do Quebra-mar Exterior e 

Acessibilidades marítimas ao Porto de Leixões. No entanto, o projeto em estudo deverá ter um 

contributo menor face a estes projetos, devido à sua fraca relevância e ao facto de esta zona estar 

já bastante constrangida na evolução da situação de referência, configurando em isolado, uma 

alteração da hidrodinâmica muito reduzida. O impacte cumulativo nesta zona considera-se pouco 

significativo;  

• Aumento do potencial contaminante gerado pela circulação e acostagem dos navios – O estuário 

do rio Leça é um local onde já na situação atual se verifica a existência de tráfego marítimo fluvial, 

devido à atividade do Porto de Leixões. Desta forma, o impacte introduzido pelo projeto em 

estudo será cumulativo com o impacte da mesma natureza associado às infraestruturas portuárias 

existentes. Em virtude do cumprimento das Normas de Segurança Marítima e Portuária aplicáveis 

e devido ao reduzido tráfego de navios gerado pelo projeto (em média menos de um navio por 

dia), perspetiva-se que o impacte seja pouco significativo. 

 

Hidrodinâmica e Regime Sedimentar 

Fase de construção  

Nesta fase as principais atividades do projeto potencialmente interferentes na hidrodinâmica e regime 

sedimentar da área em estudo são a construção do cais e terrapleno e das novas infraestruturas marítimas 

do porto de pesca. Desta atividade poderão originar-se progressivas alterações da hidrodinâmica e regime 

sedimentar locais que decorrem da presença física do terminal e do porto de pesca, que se concretizarão 

em pleno na fase de exploração. Desta forma, estes impactes são avaliados na secção referente à fase de 
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exploração.  

Fase de exploração  

De uma forma geral, a implantação da construção gerará impactes negativos de reduzida magnitude e 

pouco significativos ou mesmo nulos, mesmo considerando o efeito cumulativo com os projetos 

complementares do prolongamento do quebra-mar exterior e de melhoria das acessibilidades marítimas 

do porto de Leixões. 

Em termos da circulação, considerando as alternativas do projeto e embora não se perspetivem diferenças 

na magnitude e significado do impacte, ambos reduzidos, é possível referir-se: 

• Entre as alternativas de implantação do novo terminal, considera-se mais favorável a Alternativa 

3 por ser aquela com menor área ocupada pelas infraestruturas portuárias e que causa menor 

constrangimento à circulação na zona do porto de pesca; a Variante à Alternativa 3 é considerada 

a mais desfavorável, devido a constringir mais a zona do porto de pesca. As diferenças entre estas 

são, contudo, diminutas; 

• Tomando as alternativas de cais do novo terminal, afigura-se mais favorável a solução de cais em 

estacas (alternativa C), que permite menor constrangimento à circulação e menor área ocupada 

do plano de água pré- existente; comparativamente, a solução de cais contínuo (alternativas A) 

em caixotões apresenta maior área ocupada do plano de água, sendo a mais desfavorável;  

• O mesmo princípio é aplicável às novas infraestruturas do porto de pesca.  

De qualquer forma, esta ligeira diferenciação entre alternativas não é relevante nem deve influenciar a 

tomada de decisão. 

Fase de desativação  

Caso ocorra a demolição do prolongamento do quebra-mar, o que se perspetiva pouco provável dado o 

custo associado, o impacte negativo sobre a hidrodinâmica e regime sedimentar associado ao aumento 

da deposição de sedimentos provenientes do rio Leça no interior do porto e à captura da deriva litoral 

pelo porto identificado na fase de exploração deverá anular-se. Assim, face à situação atual os impactes 

da fase de desativação são avaliados como tendencialmente nulos. Caso não ocorra a demolição do 

prolongamento do quebra-mar exterior, perspetiva-se a manutenção dos impactes identificados na fase 

de exploração. 

Síntese de impactes cumulativos  

No âmbito do descritor hidrodinâmica e regime sedimentar é identificado um impacte cumulativo do 

projeto em avaliação com os projetos complementares do prolongamento do quebra-mar exterior e da 

melhoria das acessibilidades marítimas do porto de Leixões referentes a redução da velocidade das 

correntes locais na área remanescente do atual porto de pesca.  

Nestes impactes, não obstante o efeito cumulativo identificado, perspetiva-se que o efeito do projeto em 

avaliação seja reduzido face àqueles previstos para os projetos complementares do prolongamento do 

quebra-mar exterior e da melhoria das acessibilidades marítimas do porto de Leixões. O impacto 

cumulativo foi avaliado como negativo e pouco significativo.  

Todas as alternativas de implantação e de cais do novo terminal, bem como as alternativas estruturais 

para as novas infraestruturas do porto de pesca se consideram equivalentes. 

 

6.4.3. CONCLUSÃO 

Em conclusão, considera-se que, pese embora seja desejável utilizar a conjugação das alternativas 3 e C, 

a ligeira diferenciação entre todas as alternativas faz com que esta escolha não deva ser preponderante 
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na decisão final conjunta. 

Em suma, da análise efetuada no âmbito dos descritores aqui em causa, considera-se que, globalmente, 

os impactes negativos associados são pouco significativos, podendo ser mitigados com as medidas de 

minimização propostas, pelo que se emite parecer favorável condicionado às disposições contidas no final 

deste parecer. 

 

6.5. RECURSOS MARINHOS 

6.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Atividade Piscatória 

No que diz respeito ao setor pesca e aquicultura, o EIA faz a sua caracterização em termos 

socioeconómicos, com base nas estatísticas do INE de 2019 e numa análise comparativa de três territórios: 

Continente, Área Metropolitana do Porto e concelho de Matosinhos.  

Em 2017, estavam matriculados em Matosinhos 598 pescadores de pesca marítima, que representavam 

cerca de 14% do total de pescadores de pesca marítima matriculados no Norte de Portugal. No entanto e 

ao contrário do que ocorreu grosso modo no Norte e no Continente, o número de pescadores em 

Matosinhos tem vindo a diminuir desde 2011. 

Quanto ao número de embarcações de pesca, Matosinhos contava em 2017 com 163 embarcações 

licenciadas, o que representava, aproximadamente, 22% do total de embarcações de pesca licenciadas no 

Norte do país. Em 2017, a capacidade total das embarcações deste concelho equivalia a 28% da 

capacidade total das embarcações de pesca da região Norte, sendo concluído que a capacidade média das 

embarcações licenciadas em Matosinhos (35 toneladas) é superior à capacidade média das embarcações 

da região Norte (27 toneladas) e do Continente (19 toneladas). Assim, e embora Matosinhos represente 

apenas 14% do total de pescadores matriculados no Norte e pouco mais de 20% do número de 

embarcações licenciadas em 2017, este concelho é responsável por 82% da quantidade pescada no Norte 

de Portugal e 16% da quantidade pescada no Continente. 

Na produção de pescado tem-se observado períodos de quebra bastante significativos, principalmente 

entre 2010 e 2014. Em Matosinhos, durante este período, a captura nominal de pescado diminuiu a uma 

média de -21%/ano e no Norte do país a um ritmo médio de -18%/ano. Esta diminuição ocorreu 

igualmente em todo o Continente (em média, -8%/ano). Esta diminuição na produção de pescado 

traduziu-se no aumento do valor médio. No entanto, embora o preço médio do pescado em Matosinhos 

tenha aumentado consideravelmente durante o período em análise, este é ainda inferior ao preço médio 

praticado na região Norte e no Continente. Não obstante, de uma forma geral, desde 2007 que esta 

diferença tem vindo a diminuir, o que sugere um aumento de competitividade das capturas de peixe em 

Matosinhos (através da valorização das espécies pescadas ou através de uma alteração da pesca para 

espécies mais valiosas). 

A evolução do pessoal ao serviço nos estabelecimentos de pesca e aquicultura na Área Metropolitana do 

Porto acompanhou de um modo geral a tendência do Continente. Após uma diminuição do emprego entre 

2011 e 2012, estes territórios assistiram a um processo de recuperação do pessoal ao serviço neste setor 

durante os anos subsequentes. No concelho de Matosinhos, o pessoal ao serviço nos estabelecimentos 

de pesca e aquicultura registou um comportamento bastante mais instável. Entre 2012 e 2014, o emprego 

neste tipo de estabelecimentos diminuiu acentuadamente. Após uma ligeira recuperação, o pessoal ao 

serviço nos estabelecimentos de pesca e aquicultura voltou a diminuir em Matosinhos, registando o valor 

mais baixo do período (em 2016, o pessoal ao serviço deste setor representava apenas 78% do pessoal ao 

serviço registado em 2011). No entanto, a partir de 2016, a tendência inverteu-se, iniciando-se um 

processo de recuperação do emprego neste setor. 
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Refere-se ainda que a área de intervenção do projeto desenvolve-se na zona de produção de moluscos 

bivalves Litoral Matosinhos – L2, identificada no âmbito da Portaria n.º 1421/2006 de 21 de dezembro, a 

qual se encontra atualmente classificada com classe A3 para as espécies Castanhola e Ouriço-do-Mar 

(provisório) e com a classe B4 para todas as outras espécies, de acordo com Despacho n.º 2102/2019, de 

1 de março.  

Quanto à qualidade microbiológica e de metais contaminantes, dos resultados das amostragens em 

moluscos bivalves efetuadas durante a primeira metade do ano de 2019, na envolvente à área de 

intervenção do projeto, no ponto de amostragem Leça da Palmeira, verifica-se a conformidade dos 

resultados relativos a metais contaminantes com os valores limite aplicáveis. Em relação à Escherichia coli 

os valores são compatíveis com a classe A (inferiores ou iguais a 230 NMP/100g). 

Em campanha realizada também em 2019 verificou-se o cumprimento dos valores limite do pH e 

Salinidade, mas resultados incompatíveis ao nível do Oxigénio dissolvido, sendo a qualidade da água 

amostrada na área de intervenção desadequada à produção de espécies conquícolas. Salienta-se também 

o valor de SST obtido num ponto localizado junto ao posto A do terminal de petroleiros apresenta um 

resultado significativamente superior aos restantes resultados no interior da área portuária. 

Atualmente, e de acordo com comunicado do IPMA de 28 de agosto de 2019, a apanha e captura de todas 

as espécies exceto amêijoa-branca e amêijoa-relógio na zona de produção Litoral de Matosinhos – L2, 

encontra-se temporariamente interdita, devido à presença de toxinas nos moluscos amostrados. De 

acordo com os dados do INE, em 2018, foi registada no Porto de Pesca de Matosinhos a captura de cerca 

de 8 t de amêijoa. 

 

Sistemas Ecológicos 

A área engloba o meio aquático e o meio terrestre, embora seja o primeiro o mais suscetível de vir a ser 

influenciado pelo projeto em análise, tendo em consideração as intervenções previstas e a situação atual 

de referência. Não obstante, esta área está já profundamente alterada e sujeita a pressão antrópica pelo 

funcionamento do porto de pesca e do atual Terminal Multiusos. Apenas cerca de 1/5 da área total do 

NTL é ganha à atual bacia portuária, ou seja, à área aquática, implantando-se a grande maioria do 

terrapleno sobre o atual Terminal Multiusos e parte do Porto de Pesca. 

A área de intervenção do projeto não se insere em nenhuma área classificada ou com estatuto de proteção 

em termos de conservação da natureza. A área classificada mais próxima é a Reserva Natural Local do 

Estuário do Douro, localizada a cerca de 5km a sudeste, não sendo previsível a sua afetação pelo projeto 

em apreço. 

A área enquadra-se no macro-habitat “áreas artificializadas”, em meio terrestre, e no macro-habitat 

“litoral” em meio aquático. Este último corresponde, ecologicamente, ao ecossistema costeiro de 
transição do estuário do rio Leça, embora a sua artificialização, devido à presença e operação do Porto de 

Leixões, limite o desempenho das suas principais funções ecológicas. 

Das comunidades biológicas existentes assinalam-se as comunidades planctónicas, de macrofauna 

bentónica e as comunidades piscícolas, sendo que as duas últimas componentes são dominadas por 

elencos de espécies tolerantes à perturbação. Refira-se, todavia, a presença ocasional da migradora 

catádroma enguia (Anguilla anguilla) na área, em deslocação para as suas migrações. Para a zona costeira 

contígua estão descritas várias espécies de cetáceos. 

 
3 A classe A refere-se a bivalves que podem ser apanhados e comercializados para consumo humano direto. 
4 A classe B refere-se a bivalves que podem ser apanhados e destinados a depuração, transposição ou transformação em 
unidade industrial. 
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As comunidades fitoplanctónicas existentes apresentam variabilidade sazonal e espacial. Em termos de 

diversidade, a maior fonte de variabilidade sazonal e espacial do fitoplâncton relaciona-se com o processo 

de afloramento costeiro, sendo a comunidade fitoplanctónica associada a este processo essencialmente 

composta por diatomáceas. No que se refere especificamente ao ictioplâncton, campanhas de 

amostragem dirigidas aos juvenis piscícolas ao longo da costa portuguesa, evidenciaram a ocorrência 

dominante de juvenis de sardinha (Sardina pilchardus) e biqueirão (Engraulis encrasicolus) para a área de 

estudo, com registo também de densidades assinaláveis de ovos de sardinha. 

Quanto à macrofauna bentónica, de acordo com as campanhas realizadas, os poliquetas, os bivalves e os 

oligoquetas constituem mais de 91% da abundância total, e os poliquetas apresentaram a maior 

representação com cerca de 38 entidades distintas. 

A avaliação do estado ecológico das comunidades de macroinvertebrados bentónicos existentes revelou 

o aparente bom estado de conservação das mesmas, sendo inferido no EIA que, apesar do elevado tráfego 

marítimo e das intensas atividades portuárias existentes na área, essas comunidades parecem refletir 

poucos sinais de perturbação. 

As comunidades piscícolas potencialmente ocorrentes na área de implantação do projeto são constituídas 

essencialmente por espécies costeiras e por outras que fazem uma utilização ocasional da área. Estão 

incluídas no elenco potencial da área: sardinha (Sardina pilchardus), biqueirão (Engraulis encrasicolus), 

cavala (Scomber colias), sarda (Scomber scombrus), robalo (Dicentrarchus labrax), peixe-aranha 

(Echiichthys vipera), tainhas (Liza ramada, Liza aurata, Chelon labrosus e Mugil cephalus), salmonete-da-

vasa (Mullus barbatus) e solha-das-pedras (Platychthys flesus). Apesar deste elenco incluir várias espécies, 

algumas das quais de interesse comercial, é referido que o marcado grau de artificialização atual do meio 

aquático da área resultará num elenco ictiofaunístico com espécies tolerantes a graus assinaláveis de 

perturbação. É destacada a ocorrência possível de enguia (Anguilla anguilla), no decurso das suas 

migrações. 

A ocorrência da maior parte destas espécies está associada a uma sazonalidade: espécies que utilizam os 

estuários como áreas de nursery ocorrem em maior abundância nos meses de verão, enquanto as espécies 

residentes, que realizam o seu ciclo de vida na região costeira, mantêm aproximadamente a mesma 

abundância ao longo do ano.  

Do elenco referido não constam espécies de relevo conservacionista. É no entanto assinalada a presença 

possível de enguia (Anguilla anguilla), descrita para o rio Leça; esta espécie está classificada como “Em 
Perigo” segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. A região hidrográfica do Cávado, Ave e 

Leça (RH2) apresenta a menor disponibilidade de habitat para esta espécie a nível nacional, segundo o 

Plano de Gestão da Enguia 2009-2012. 

Para a área de estudo e envolvente está descrita a ocorrência de algumas espécies de cetáceos: golfinho-

comum (Delphinus delphis), Boto (Phocoena phocoena), roaz-corvineiro (Tursiops truncatus), golfinho-

riscado (Stenella coeruleoalba) e baleia-anã (Balaenoptera acutorostrata), como espécies residentes; 

grampo (Grampus griseus) e falsa-orca (Pseudorca crassidens), como espécies regulares. Destacam-se as 

espécies boto e baleia-anã por se inserirem na categoria de “Vulnerável” segundo o Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal, embora em termos globais o seu estatuto seja de “Pouco Preocupante”, 
conforme descrito na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. 

Considera-se que no âmbito da apreciação específica do fator ambiental Recursos Marinhos, a 

caracterização da situação de referência efetuada no EIA se encontra adequadamente elaborada. 
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6.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Atividade Piscatória 

Na Fase de Construção as obras do novo terminal terão também um impacte negativo na normal 

operacionalidade do porto de pesca, devido às ações de demolição de algumas estruturas marítimas 

(ponte-cais) e terrestres e também à construção do próprio terrapleno e cais do terminal. Em conjunto 

estas ações poderão limitar temporariamente a acessibilidade e a disponibilidade de áreas de acostagem 

para as embarcações de pesca, entre outros constrangimentos. A programação da obra teve em conta a 

necessidade de mitigar estas possíveis afetações, ao realizar a construção do novo cais da pesca (primeiro 

núcleo) antes de se iniciar a demolição da ponte-cais sul (utilizada pelas embarcações de pesca) e a própria 

construção dos terraplenos do novo terminal. No que respeita à reposição das infraestruturas terrestres 

afetadas (projeto complementar, a cargo da APDL), está previsto que a mesma esteja concluída antes de 

se iniciar a obra do terrapleno do novo terminal, que é a componente que implica a demolição das 

existentes. 

Adicionalmente, no que se refere à compatibilização das atividades de construção com as atividades de 

pesca (relacionadas diretamente com o porto de pesca), não se prevê que a construção do projeto em 

avaliação impeça o normal funcionamento do porto de pesca nem do acesso ao mesmo. Assim, prevê-se 

que o planeamento regular da atividade portuária, em conjunto com o planeamento das atividades a 

executar para a construção do projeto sejam condição suficiente para evitar quaisquer condicionalismos 

de acesso. 

Não obstante, ocorrerá, temporariamente, uma diminuição líquida da área de acostagem disponibilizada 

para embarcações de pesca, entre o mês 9 da fase de construção (início da demolição das ponte-cais) e a 

finalização das obras de construção da estrutura do cais e terrapleno relativos ao porto de pesca, previstos 

para o mês 17. Considera-se o impacte na atividade do porto de pesca negativo, temporário, direto e 

indireto, provável, de magnitude média e significativo. 

O impacte negativo na normal operacionalidade do porto de pesca, com as medidas de minimização 

apresentadas (impacte residual) é considerado de magnitude fraca e pouco significativo. 

Na Fase de Exploração o porto de pesca ficará com maior extensão de acostagem mas com nova 

configuração: passa de uma situação atual de extensão de acostagem de 1763m (1594m fixos e 169m 

flutuantes para embarcações mais pequenas) para uma extensão total de 2025m (1149m fixos e 876m 

flutuantes) e 2136m (1260m fixos e 876m flutuantes), dependendo da alternativa em questão (conforme 

Quadro 4, abaixo). É referido que esta reconfiguração do porto de pesca, incluindo as intervenções de 

reformulação com vista à compensação das condições operacionais alteradas pela implementação do NTL, 

foram definidas segundo um acordo estabelecido pela APDL e a DOCAPESCA. 
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Quadro 4. Comprimento da frente acostável para estacionamento da frota (m) - Fonte: Adaptado 

de CONSULMAR (2019) 

O EIA não classifica a nova configuração do porto de pesca como um impacte negativo significativo global, 

pelos seguintes motivos:  

• As infraestruturas e equipamentos serão renovados, permitindo uma atualização tecnológica e 

uma melhoria do serviço no porto de pesca;  

• O aumento da área de acostagem flutuante permitirá prestar um serviço de melhor qualidade 

para as embarcações mais pequenas e artesanais, que compõem ainda parte relativamente 

importante da frota pesqueira em Matosinhos;  

• A diminuição da extensão de acostagem fixa, que é compensada pelo aumento da extensão 

flutuante apropriada para embarcações mais pequenas, enquadra-se na tendência registada de 

diminuição de embarcações com motor matriculadas e com licença de pesca em Matosinhos. 

O impacte na reconfiguração do porto de pesca é assim considerado negativo, indireto, provável, 

permanente, de longo prazo, de âmbito local e cumulativo com os impactes do projeto da parte terrestre 

do novo núcleo do porto de pesca, mas com magnitude fraca, e, por isso, pouco significativo.  

De forma a atenuar a significância deste impacte (impacte negativo na normal operacionalidade do porto 

de pesca) são propostas medidas de minimização, contidas no final deste parecer. 

O impacte negativo pela reconfiguração do porto de pesca com as medidas de minimização propostas 

(impacte residual) é considerado nulo.  
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Importa relevar a criação de uma faixa de 14m de largura, igual à largura da ponte-cais, para uso exclusivo 

do porto de pesca, para a Alternativas 3 e variante à Alternativa 3.  

Análise comparativa das alternativas 

 No que concerne às alternativas, estas apresentam soluções distintas para o programa de contrapartidas 

a receber pelo Porto de Pesca, com impacte nas condições operacionais do mesmo. A avaliação realizada 

no EP salienta que, ainda que sejam diferenças de reduzido significado, as contrapartidas previstas na 

Alternativa 3 e Variante à Alternativa 3 oferecem condições operacionais potencialmente mais favoráveis 

à atividade piscatória do que a oferecida pela Alternativa 2. 

Desta forma, e no contexto do impacte negativo de relocalização do Porto de Pesca, do ponto de vista da 

atividade piscatória, a Alternativa 3 e a Variante à Alternativa 3 são preferíveis. 

 

Sistemas Ecológicos 

Na Fase de Construção foram identificados os seguintes impactes, com origem nas seguintes operações: 

• Demolição da ponte-cais da pesca por equipamentos a operar em meio aquático.  

Perturbação gerada sobre os meios pelágico e bentónico devido ao aumento dos níveis de turbidez e ruído 
e da própria alteração estrutural do habitat, que apesar de artificial, é expectavelmente utilizado por 
várias espécies como substrato de fixação e refúgio. Desta perturbação resultará o afugentamento das 
espécies e a eliminação dos indivíduos fixados às estruturas a demolir. 

Este impacte é classificado como negativo, direto, certo, imediato, local, temporário e reversível (no que 
respeita ao afugentamento) a permanente e irreversível (no que respeita à eliminação de espécies fixadas 
ao substrato a remover), de magnitude fraca e pouco significativo, assinalando-se a disponibilidade de 
áreas livres de perturbação a norte e a sul da área afetada, e a criação de novo habitat com a 
implementação das estacas que servirão de fundações dos cais e do terrapleno (com a implementação da 
solução C). 

• Operações construtivas do terrapleno e dos cais de contentores e de pesca. 

Perda do ecossistema bentónico diretamente afetado, correspondente à área ocupada pelas novas 
estruturas. Paralelamente assistir-se-á à perturbação dos ambientes pelágico e bentónico e das 
comunidades associadas. 

A perda do ecossistema bentónico traduz-se cumulativamente na perda direta deste habitat e na perda 
das comunidades biológicas que o ocupam, dominantemente espécies de fauna invertebrada bentónica 
sedentárias e de reduzida mobilidade.  

Este impacte é classificado como negativo, direto, certo, imediato, local, permanente e irreversível, 
embora de fraca magnitude e significância reduzida. A disponibilidade deste habitat no contexto geral da 
área, com menor grau de intervenção antrópica, justifica esta classificação. 

Não obstante, caso a solução estrutural escolhida para o cais seja a de estacas (solução C) surge a 
disponibilidade de um novo meio passível de colonização, aliado a um meio pelágico com disponibilidade 
de estruturas promotoras de proteção, no entanto tal não altera o sentido valorativo global do impacte, 
que se mantém negativo. 

A perturbação dos meios pelágico e bentónico e das comunidades biológicas aquáticas associadas tem 
como consequência o afugentamento das espécies de maior mobilidade (como ictiofauna e alguma 
macrofauna bentónica) para áreas livres de perturbação.  

A disponibilidade de habitat bentónico e pelágico livres de perturbação na envolvência da área permite, 
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assim, classificar o impacte como negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, de 
magnitude fraca e pouco significativo a significativo.  

A maior significância corresponde à possibilidade de afetação da enguia (Anguila anguilla), migradora 
catádroma potencialmente afetada nos seus movimentos migratórios.  

Também merece apontamento a potencial afetação de cetáceos que se encontrem na proximidade da 
área, com particular ênfase nas espécies boto (Phocoena phocoena) e baleia-anã (Balaenoptera 
acutorostrata). Não obstante, considera-se este impacte pouco provável, considerando a localização e 
enquadramento espacial do projeto, totalmente no interior da bacia portuária. 

É também assinalado o impacte potencial de redução e deslocalização de recursos alimentares da 
ictiofauna e cetáceos, resultante da eliminação de comunidades de macrofauna bentónica, e do 
afugentamento destas e de espécies piscícolas. 

Este impacte é classificado como negativo, indireto, provável, imediato, local, temporário, reversível, de 
magnitude fraca e pouco significativo, considerando os níveis de pressão antrópica desta área inerentes 
à sua natureza portuária, e que expectavelmente lhe subtraem valor como área de particular relevância 
para a alimentação. Acresce a disponibilidade de áreas livres de perturbação na enquadrante, com 
características mais atrativas como áreas de alimentação comparativamente às existentes na área de 
intervenção do projeto.  

Aumento da turbidez na área, o que poderá condicionar a penetração da radiação solar na água, e assim 
afetar a atividade fotossintética do fitoplâncton, conduzindo a um decréscimo do oxigénio dissolvido. Esta 
condição poderá ter consequências nas restantes comunidades biológicas, de forma direta e indireta: na 
comunidade zooplanctónica, pela sua indissociabilidade à comunidade fitoplanctónica; na macrofauna 
bentónica, podendo ocorrer a mortalidade de indivíduos filtradores, por colmatação das suas estruturas 
de filtração; na ictiofauna, pela afetação potencial dos comportamentos de alimentação, reprodução e 
defesa de predadores.  

Este impacte é considerado negativo, direto e indireto, certo, imediato, local, de magnitude reduzida, 
temporário, reversível (é expectável a readaptação do sistema aquático após o término das operações, 
por influência das marés e pela sedimentação do substrato suspendido) e pouco significativo, uma vez 
que no interior do porto registam-se caracteristicamente elevados níveis de turbidez. 

Contaminação química do meio aquático, por derramamento acidental de substâncias poluentes usadas 
em obra, o que poderá afetar as comunidades aquáticas utilizadoras da área.  

Este impacte é considerado negativo, pouco provável, de extensão, duração, magnitude e significância 
variáveis de acordo com o volume derramado e a natureza da substância poluente. Este impacte é 
mitigável com a implementação de rigorosas medidas de segurança e boas práticas que reduzam ao 
mínimo possível a probabilidade de ocorrência destes acidentes. 

Na Fase de Exploração foram identificados os seguintes impactes, com origem na operação do novo 
terminal: 

• Aumento no tráfego de navios na área.  

Perturbação dos habitats e comunidades biológicas da área, decorrente de um expectável aumento dos 
níveis de ruído subaquático. Este impacte é classificado como negativo, direto, provável, imediato, local, 
permanente (durante o funcionamento do terminal), reversível, de magnitude fraca e pouco significativo.  

• Aumento da dimensão média dos navios que escalam o porto de Leixões. 

Disseminação de espécies aquáticas alóctones, uma vez que as embarcações podem constituir vetores de 
disseminação destes organismos (incrustados no casco dos navios ou transportados nas águas de lastro). 
Estas espécies invasoras são tipicamente espécies generalistas, eficientes na competição por recursos, 
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sobrepondo-se negativamente às comunidades biológicas nativas. Este é já um risco presente, induzido 
pelo atual funcionamento do porto. 

Este impacte, de classificação complexa, pode variar nos seus diferentes critérios consoante a(s) espécie(s) 
em causa. Sendo um impacte que já se verifica na atualidade, terá um risco de ocorrência aumentado. É 
classificado como negativo, indireto, de probabilidade desconhecida, potencialmente permanente, 
reversível a irreversível, imediato, local a regional, de magnitude e significância variáveis consoante as 
espécies em causa, podendo variar de pouco a muito significativo.  

É um impacte mitigável, minimizada a sua probabilidade de ocorrência, pelo cumprimento das diretrizes 
específicas na matéria (legislação nacional em vigor e Convenção Internacional para o Controlo e Gestão 
das Águas de Lastro e Sedimentos dos Navios - BWMC, sigla inglesa).  

Análise comparativa das alternativas  

As alternativas são semelhantes entre si e não se distinguem de forma relevante no que diz respeito ao 

impacte nos sistemas ecológicos, não existindo uma solução, em termos das alternativas apresentadas, 

que possa ser considerada como mais favorável.  

De referir apenas que a solução C, relativa à construção do cais em estacas, e que pode ser adotada em 

qualquer uma das alternativas propostas, promove a criação de novos habitats, sendo portanto aquela 

que do ponto de vista do impacte nos sistemas ecológicos se considera a mais favorável.  

Os impactes cumulativos foram avaliados tendo em conta os seguintes projetos: 

• Parte terrestre do novo núcleo do Porto de Pesca; 

• Melhoria das acessibilidades marítimas do Porto de Leixões; 

• Prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões. 

Dada a grande diferença de fase em que se encontram os projetos do prolongamento do quebra-mar e 

das acessibilidades marítimas (lançado o concurso para a empreitada) relativamente ao projeto do NTL 

(AIA em fase Estudo Prévio), admite-se que a fase de construção deste último não se sobreporá com a dos 

restantes. 

Por outro lado, e de acordo com as condicionantes estabelecidas, o Projeto de Execução do Novo Terminal 

do Porto de Leixões, à semelhança do que ocorre com as obras marítimas relativas ao porto de pesca, terá 

de contemplar as obras terrestes do mesmo e a inoperabilidade e demolição da ponte cais a sul ou de 

qualquer outra infraestrutura do porto de pesca só poderá ocorrer após ser assegurada a 

operacionalização do novo núcleo de pesca a norte e dos novos equipamentos e infraestruturas do projeto 

de reconfiguração da parte terrestre do porto de pesca. 

Nestes termos, no que à atividade piscatória diz respeito, o projeto em avaliação apresenta impactes 

cumulativos com o projeto de reconfiguração da parte terrestre do porto de pesca na medida em que 

poderá perturbar as atividades de pesca na fase de exploração, o que se revela um impacte negativo, 

indireto, provável, permanente, de longo prazo, de âmbito local e cumulativo. Este é um impacte com 

magnitude fraca, e, por isso, pouco significativo, referido como anulável através da aplicação das medidas 

de minimização apresentadas. 

Quanto aos sistemas ecológicos, os projetos de melhoria das acessibilidades marítimas e do 

prolongamento do quebra-mar implicarão ações construtivas impactantes sobre meios pelágico e 

bentónico, decorrentes da realização de dragagens, das operações de quebramento de rocha e da 

colocação de enrocamentos e blocos de betão para o prolongamento do quebra-mar. Não obstante, e 

como já referido, não é provável a simultaneidade temporal destas empreitadas com a fase de construção 

do NTL, não se esperando impactes cumulativos, nesta fase. Para a fase de exploração também não são 

identificados impactes cumulativos assinaláveis. Há sim a registar, como já identificado nos respetivos 
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procedimentos, que as dragagens do canal de entrada e da bacia de rotação, a decorrer de forma 

simultânea com as ações construtivas do quebra-mar, incrementarão a magnitude dos impactes 

associados à perda e à perturbação das comunidades biológicas, aumentando potencialmente também a 

sua significância, se coincidentes com o período migratório da enguia: entre outubro e dezembro. No 

entanto, em ambos os casos as respetivas DIA impõem, como medida de minimização, que o planeamento 

e programa de execução da fase de obra deverá ser definido salvaguardando que, entre outros, seja 

evitada, se possível, a época de migração da enguia para o mar. 

 

6.5.3. CONCLUSÃO 

Considera-se que o EIA, complementado com o respetivo aditamento, se encontra razoavelmente 

elaborado, concordando-se globalmente com a análise de impactes apresentada e com as medidas de 

minimização propostas. 

No que se refere ao projeto e, não obstante os impactes negativos identificados no EIA, considera-se que 

o mesmo se encontra devidamente justificado, com impactes positivos relevantes, tanto a nível regional 

como nacional, e em condições de obter parecer favorável, nos termos do presente parecer. 

Quanto às alternativas apresentadas e atendendo a que nenhuma delas origina impactes acrescidos em 

matéria de recursos marinhos, considera-se possível a viabilização da Alternativa Variante à Alternativa 3, 

que é aquela que é considerada mais vantajosa para o proponente, de acordo com critérios económicos, 

de operacionalidade e segurança.  

No que respeita às soluções estruturais possíveis para os cais, considera-se preferível a Solução C (cais em 

estacas), atendendo a que a mesma promove a criação de novos habitats.  

 

6.6. QUALIDADE DO AR 

6.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Dado o enquadramento geográfico local da área de intervenção, as fontes de poluição atmosférica mais 

relevantes são o Porto de Leixões, nas suas várias valências de atividade portuária, as diversas instalações 

industriais localizadas na região, o tráfego aéreo associado ao funcionamento do Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro e o tráfego rodoviário local e regional. 

Identificam-se como recetores sensíveis à poluição atmosférica, na envolvente ao complexo do Porto de 

Leixões, a população residente e utilizadora dos espaços urbanos, industriais e de recreio de Matosinhos 

e Leça da Palmeira, em que se incluem os trabalhadores alocados ao próprio Porto de Leixões. Destacam-

se pela sua sensibilidade as habitações localizadas junto à VILPL, nomeadamente nas localidades de 

Gatões e Lomba, com as habitações mais próximas a cerca de 20m da via. 

Atendendo à velocidade média do vento na vizinhança da área de intervenção e à inexistência de 

elementos topográficos que condicionem a distribuição dos movimentos atmosféricos desta região 

costeira, enquadram-se as condições como favoráveis à dispersão de poluentes atmosféricos. 

Por outro lado, a caracterização da qualidade do ar por modelação na situação atual foi realizada através 

da avaliação dos níveis de concentração dos principais poluentes atmosféricos associados ao 

funcionamento do Porto de Leixões, nas condições atuais de funcionamento, nomeadamente dióxido de 

azoto (NO2), partículas com diâmetro inferior a 10 μm (PM10) e dióxido de enxofre (SO2), tendo ainda em 

consideração as emissões provenientes das principais fontes atualmente presentes na área envolvente do 

Porto de Leixões. Foi igualmente efetuada uma avaliação das condições topográficas locais e do ano 

meteorológico que foi considerado na modelação da qualidade do ar para avaliação dos impactes 
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associados ao funcionamento do Novo Terminal de Leixões. 

Assim, nesta fase, foram realizadas as seguintes tarefas: 

• Caracterização da qualidade do ar com base nas medições dos poluentes (NO2, PM10 e SO2) 

efetuadas, nos últimos cinco anos de dados validados, nas estações da rede nacional de medição 

da qualidade do ar existentes na envolvente mais próxima (Custóias-Matosinhos, Leça do Balio-

Matosinhos e Sobreiras-Lordelo do Ouro), para determinação dos respetivos valores de fundo; 

• Geração de um ano de dados meteorológicos (base horária) das variáveis com especial influência 

na dispersão de poluentes para o local do futuro NTL, com recurso ao modelo mesometeorológico 

TAPM, tendo por base as medições dos valores de direção e velocidade do vento locais; 

• Caracterização das condições meteorológicas na envolvente da área em estudo, com base no ano 

de dados meteorológicos horários estimados, validado face às condições meteorológicas típicas 

do local; 

• Caracterização topográfica do local com recurso a uma base de dados internacional; 

• Inventariação das principais fontes emissoras, em termos de poluentes atmosféricos e de GEE, 

atualmente existentes na zona de implantação do futuro NTL; 

• Enquadramento do projeto face às metas nacionais de redução de emissão de GEE e Roteiro para 

Neutralidade Carbónica de 2050, na vertente das alterações climáticas; 

• Modelação da dispersão atmosférica de NO2, PM10 e SO2, tendo em consideração as emissões 

inventariadas, para um ano meteorológico completo, representativo das condições climáticas 

locais; 

• Comparação dos valores estimados com os valores limite aplicáveis para a proteção da saúde 

humana. Os valores estimados foram igualmente comparados com os valores registados nas 

estações de qualidade do ar existentes no domínio em estudo (6 pertencentes à rede nacional de 

monitorização de qualidade do ar e 2 existentes no Porto de Leixões, da responsabilidade da 

APDL), para validação do modelo de simulação. 

 

6.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de construção 

Durante a fase de construção do projeto, para o estabelecimento de novas infraestruturas do Porto de 

Pesca, da estrutura de acostagem do NTL e dos respetivos terraplenos, prevê-se a realização de diversas 

ações suscetíveis de causar impacte na qualidade do ar, nomeadamente: 

• Eliminação de componentes existentes a substituir – demolição e remoção de componentes de 

edificações e redes existentes, com destaque para o Entreposto Frigorífico, os silos de combustível 

da Repsol e construções adjacentes, pavimentos e redes de suporte; 

• Intervenções nos espaços aquáticos sujeitos à intervenção – desmonte de fundos rochosos e 

regularização de fundos para instalação das fundações das estruturas do Novo Terminal; 

• Fornecimento de materiais de construção e recolha de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

– incluindo enrocamentos, britagem de pavimentos demolidos, abastecimento da central de 

betão, da zona de stockagem e da frente de obra; 

• Estabelecimento de aterros de base ao terrapleno – a movimentação e descarga de material de 

aterro, estimado em cerca de 400 000 m3 (EP), terá associada a ressuspensão de partículas; 
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• Circulação de veículos ligeiros e pesados e máquinas não rodoviárias – circulação interna de outros 

veículos e máquinas não associados ao fornecimento de materiais de construção nem ao 

transporte de RCD. Esta movimentação de veículos motorizados estará diretamente associada às 

atividades construtivas. 

Os equipamentos a utilizar nas operações de preparação de áreas e regularização de fundos devem variar 

em função da tipologia de material a extrair, sendo provável o uso de plataformas com escavadora 

hidráulica embarcada. 

Em relação ao processo de construção de infraestruturas, para além das emissões de partículas associadas 

à carga/descarga do material, na central de betão e na frente de obra, também tem associadas emissões 

de gases de escape provenientes do transporte rodoviário dos materiais de base. 

Em complemento aos materiais recolhidos dos trabalhos de regularização, serão usados materiais de base 

que serão transportados da origem através da VRI/VILPL/Via de Cintura Portuária até à frente de obra. 

Com a estratégia de incorporação de materiais recolhidos será possível minimizar as viagens de camião 

para abastecimentos dos enrocamentos, assim como as emissões associadas. 

Em relação ao enrocamento, para além das emissões de partículas associadas ao depósito do material no 

local de obra, também tem associadas emissões de gases de escape provenientes do transporte desde as 

pedreiras até ao local em estudo. 

A produção e aplicação de betão emite material particulado, sendo a intensidade variável no caso de ser 

instalada uma central de betão móvel provisoriamente no estaleiro ou de se recorrer a autobetoneiras. 

Assim, instalando-se uma central de betão no estaleiro, como previsto, poderá haver um aumento 

significativo do nível de partículas em ar ambiente na envolvente da zona onde a central será instalada, 

principalmente devido às emissões com origem no processo de carga dos silos e descarga do betão 

produzido. Este impacte pode ser significativamente minorado com a escolha adequada do local de 

implantação da central e com a utilização de sistemas de filtragem eficientes, que reduzem 

significativamente as emissões. 

Prevê-se a ocorrência de emissões atmosféricas no contexto local devido às atividades de fornecimento 

de mão-de-obra, máquinas e materiais de construção e recolha de resíduos das frentes de obra, dado o 

uso de veículos, com preponderância para veículos pesados para cargas e descargas, e de maquinaria nos 

trabalhos de construção. 

O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre (SOX), óxidos de azoto (NOX), hidrocarbonetos (HC), 

monóxido de carbono (CO) e partículas em suspensão, originado pela circulação de viaturas (ligeiros e 

pesados), embarcações e maquinaria (retroescavadora, pá carregadora, escavadora hidráulica, dumpers, 

entre outros), depende do número de equipamentos previstos e do período de tempo alocado a cada um 

dos equipamentos. 

Atendendo ao tráfego atual na VILPL em 2019 o TMDA foi de 2 504 camiões/dia – total dos 2 sentidos, ou 

seja equivalente ao n.º de passagens), o acréscimo de tráfego resultante da obra corresponde a cerca de 

7,6% em termos de passagens (médias) diárias. 

Os principais poluentes associados a estas ações são a emissão de partículas em suspensão (poeiras) e 

gases provenientes da combustão dos motores dos veículos, incluindo as máquinas não rodoviárias, e de 

embarcações de apoio.  

O impacte destas atividades na qualidade do ar será mais sentido na envolvente das frentes de obra e 

estaleiro e acessos terrestres à área de intervenção. Os efeitos dos poluentes atmosféricos libertados 

poderão ser mais sentidos junto aos acessos rodoviários (VILPL). 
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O impacte devido à emissão difusa de partículas pelas ações de obtenção, transporte e colocação do 

material de aterro é negativo, direto, certo, temporário, de magnitude fraca, pouco significativo, 

reversível, imediato, local (pode ser regional no caso do transporte de materiais) e cumulativo. 

O impacte devido à emissão de poluentes gerados pela obtenção, transporte e colocação do enrocamento 

é negativo, direto, certo, temporário, de magnitude fraca, pouco significativo, reversível, imediato, local 

(pode ser regional no caso do transporte de materiais) e cumulativo. 

O impacte devido à emissão de poluentes pelos motores dos veículos rodoviários e maquinaria usados em 

obra é negativo, direto, certo, temporário, de magnitude fraca, pouco significativo, reversível, imediato, 

local (pode ser regional no caso do transporte de materiais) e cumulativo. 

O impacte devido à ressuspensão de partículas de superfícies não pavimentadas é negativo, direto, certo, 

temporário, de magnitude fraca, pouco significativo, reversível, imediato, local e cumulativo. 

O impacte devido à emissão de partículas pelo funcionamento da central de betão é negativo, direto, 

certo, temporário, de magnitude média (na zona de implantação da central de betão), significativo, 

reversível, imediato, local e cumulativo. Considerando a aplicação de medidas, a magnitude e significância 

(residuais) poderão serão reduzidas. 

Fase de exploração: 

Prevê-se que a exploração do Novo Terminal do Porto de Leixões e restantes estruturas previstas pelo 

projeto tenha associadas as seguintes atividades com efeitos sobre a qualidade do ar: 

• Transporte marítimo – movimento de navios de e para o Novo Terminal de Contentores e Terminal 

Ro-Ro, que juntos compõem o NTL e Porto de Pesca, incluindo manobras de acostagem, geração 

autónoma de energia elétrica em estadia e manobras de desacostagem; 

• Operações portuárias – movimento e funcionamento de veículos e máquinas não rodoviárias de 

suporte às atividades portuárias, que se estima não ter relevância assinalável considerando o 

recurso a equipamentos predominantemente elétricos previsto pelo projeto; 

• Exploração do novo Porto de Pesca – que se estima manter ou até diminuir o nível de atividade 

face à situação de referência, de onde se conclui uma relevância muito baixa para eventuais 

impactes do projeto sobre a qualidade do ar; 

• Distribuição de carga contentorizada e carga Ro-Ro para o hinterland do Porto de Leixões – 

tendencialmente em modo rodoviário; 

• Movimentos pendulares diários – acesso pelos trabalhadores e utilizadores dos espaços 

portuários associados, em modo maioritariamente rodoviário em veículo ligeiro. 

Com a entrada em funcionamento do NTL prevê-se a emissão de poluentes atmosféricos, nomeadamente 

NO2, PM10 e SO2, provenientes da circulação de navios, veículos pesados e do funcionamento das 

máquinas não rodoviárias que apoiam as atividades desenvolvidas no terminal. Não se esperam emissões 

diretas destes poluentes resultantes do transporte ferroviário de contentores, uma vez que a linha 

ferroviária de acesso, atualmente existente no Porto de Leixões, é eletrificada. 

Os impactes em termos de qualidade do ar foram analisados para dois cenários de emissão distintos 

(cenário cumulativo e cenário NTL), de forma a avaliar o efeito exclusivo do NTL face ao efeito geral do 

Porto de Leixões. 

Em relação ao NO2, verificam-se ultrapassagens aos respetivos valores limite (horário e anual), com áreas 

em excedência acima do número permitido, atingindo as zonas habitacionais. As fontes que mais 

contribuem para as ultrapassagens obtidas estão associadas ao tráfego rodoviário e marítimo, externos 

ao projeto. Verifica-se, no entanto, que os valores de concentração estimados, bem como as áreas de 

afetação obtidas, são mais reduzidos quando se considera apenas o funcionamento do NTL. É assim 
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evidente que o NTL tem um impacte mais reduzido quando comparado com o impacte decorrente do 

funcionamento dos restantes terminais atualmente em funcionamento no Porto de Leixões. Na literatura 

disponível destaca-se, para este poluente, o efeito dos navios atracados (Sorte et al., 2019). De acordo 

com os resultados apresentados para este poluente, observou-se ainda uma melhoria dos valores 

estimados na situação futura face à situação atual, tanto no cenário cumulativo como no cenário NTL 

(motivada pela atualização dos fatores de emissão inerentes ao tráfego rodoviário e máquinas não 

rodoviárias e pela implementação de medidas como as fontes de energia auxiliares em terra). 

Ao nível do poluente PM10, não se verificam ultrapassagens ao valor limite diário e anual, observando-se, 

tal como para o NO2, que o NTL promove níveis de concentração mais baixos face aos restantes terminais 

atualmente existentes em funcionamento no Porto de Leixões. Reforça-se, ainda, que se verificou uma 

melhoria dos valores estimados na situação futura, tanto no cenário cumulativo como no cenário NTL, 

face à situação atual. 

Por fim, não se verificam ultrapassagens ao valor limite horário e diário de SO2. Observa-se ainda uma 

melhoria dos valores estimados face à situação atual, apesar de se observar um aumento do número de 

navios. Este comportamento é explicado pelo facto de se introduzirem fontes de energia auxiliares em 

terra, no NTL, o que faz com que não venham a ocorrer emissões na fase de atracagem. 

Por outro lado, o projeto do Novo Terminal do Porto de Leixões perspetiva a melhoria das condições de 

acessibilidade a tráfego marítimo de contentores, permitindo que esta estrutura acompanhe a tendência 

mundial de aumento da dimensão média dos navios de transporte de mercadorias, com a afluência de 

navios mais modernos e de tipo Post-Panamax. É possível que, com esta reconfiguração de frota afluente 

e de acordo com a evolução da capacidade de carga movimentada no porto, o tráfego possa vir a baixar e 

a ser feito por navios porta-contentores em média maiores e melhor equipados com motores e sistemas 

menos poluentes. 

Num cenário de resposta inicialmente estável de procura pelo Terminal, perspetiva-se para a exploração 

do projeto um menor número de atracagens, mantendo o nível de movimentações associado. Neste 

cenário de manutenção inicial do nível de utilização do porto prevê-se que o tráfego rodoviário gerado 

pelas atividades portuárias se mantenha sensivelmente idênticos à situação atual. 

Ao longo da vida útil do projeto e com a evolução prevista de crescimento de trocas comerciais por via 

marítima de e para Portugal, a atividade aumentará progressivamente, aproximando-se da capacidade 

instalada de receção e expedição de contentores prevista pelo projeto (capacidade acrescida em 72,5% 

face às capacidades atuais dos Terminais de Contentores Norte e Sul), com a reconfiguração e evolução 

tecnológica gradual da frota afluente. 

No terminal do Douro, a APDL disponibiliza alternativas para o fornecimento de energia elétrica aos navios 

atracados em alguns cais (APDL, 2017), uma das medidas previstas pelo Green Guide da ESPO (2012) e 

pelo Projeto EU LIFE+ “Clean Air” (NABU, 2015) num contexto de transição energética. A implementação 
deste tipo de fornecimento deve ser estudada no Porto de Leixões de forma a minimizar as emissões de 

poluentes atmosféricos para suporte das atividades dos navios acostados, considerando a necessidade de 

adaptação dos próprios navios. 

Por outro lado, perspetiva-se a manutenção e reforço de medidas já implementadas no Porto de Leixões 

como a instalação de quebra-ventos, barreiras de contentores e a monitorização da qualidade do ar na 

envolvente do porto. 

Especificamente para o Novo Terminal de Contentores, propõem-se as medidas de minimização 

sintetizadas no final deste parecer de forma a reduzir as emissões estimadas no presente estudo. 

Avaliam-se os impactes das atividades do Novo Terminal do Porto de Leixões como negativos, indiretos, 

prováveis (considerando o efeito líquido – imponderável – do equilíbrio entre o acesso de navios com 

maiores capacidades de carga e/ou com perfil tecnológico menos poluente e a procura resultante do 
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mercado), regionais (em particular no espaço marítimo ao largo), imediatos, permanentes e reversíveis. 

Assim, e considerando o recurso previsto a veículos e equipamentos de funcionamento elétrico nas 

atividades de logística portuária, os impactes são considerados de magnitude fraca sendo, portanto, 

impactes pouco significativos. 

Em adição à movimentação de carga contentorizada no Novo Terminal, é previsto o ajuste e 

restabelecimento de diversas atividades secundárias ao projeto, nomeadamente no Terminal Ro-Ro, a 

localizar na mesma posição aproximada face à situação de referência, e no Porto de Pesca, em parte na 

zona de pontes-cais existente e outra parte no núcleo novo a desenvolver no limite a norte do terrapleno 

do Novo Terminal. 

O funcionamento no NTL da componente de carga Ro-Ro terá associadas as emissões de poluentes 

gasosos resultantes do modo predominantemente rodoviário de distribuição previsto para as mercadorias 

tratadas. Considera-se que, sendo aumentada a capacidade de receção, carga e descarga deste terminal, 

resultarão impactes sobre a qualidade do ar regional. 

No que se refere ao Porto de Pesca, considera-se que o projeto em avaliação não introduz alterações 

relevantes no nível de utilização desta categoria de transporte já que a capacidade de receção não será 

significativamente alterada pelo projeto. 

No conjunto, avaliam-se estes impactes de atividades secundárias ao projeto como negativos, indiretos, 

muito prováveis (mas dependendo das tecnologias de transporte para o hinterland), regionais, imediatos, 

permanentes, reversíveis e de magnitude fraca. Pela representatividade destas modalidades de uso do 

Porto de Leixões e a sua evolução ao longo do tempo, consideram-se impactes pouco significativos. 

Fase de desativação 

Nesta fase os impactes irão depender de qual a configuração a estabelecer aos espaços portuários a 

desocupar. 

Presume-se, nesta avaliação, a restituição das condições presentemente estabelecidas na área de 

intervenção do projeto através de ações de desmantelamento, ocorrerão emissões temporárias de 

poluentes e GEE associados a esta atividade, gerando impactes análogos aos previstos para a fase de 

construção. Assim, as atividades de demolição do NTL, podem ser agrupadas em: 

• Eliminação de componentes do projeto – demolição e remoção do Terminal de Contentores e Ro-

Ro, das expansões do terrapleno estabelecidas na fase de construção, ressuspendendo materiais 

pulverulentos e finos; 

• Recolha, manipulação e transporte de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) – em particular 

os materiais em bloco, enrocamentos, assim como outros materiais de estrutura friável; 

• Circulação de veículos ligeiros e pesados e máquinas não rodoviárias – circulação de veículos e 

máquinas associadas às atividades de demolição, a que estão associadas emissões de gases de 

combustão e partículas em suspensão; 

• Restabelecimento de condições atuais – nomeadamente as condições do Porto de Pesca e do 

Terminal Multiusos, a que estão associados com uma magnitude muito fraca e significância 

desprezável impactes de resto equivalentes aos descritos para a fase de construção. 

Do ponto de vista operacional, após a desativação do NTL deixarão de ocorrer emissões de poluentes 

atmosféricos e de GEE para a atmosfera associados ao tráfego rodoviário, ferroviário (apenas ao nível dos 

GEE, mantendo-se a eletrificação da linha) e marítimo e ao funcionamento das máquinas não rodoviárias 

necessárias para o desenvolvimento das atividades inerentes ao terminal. 
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Considerando este cenário geral de desativação do projeto, resultarão das atividades de demolição 

impactes negativos, diretos, certos, locais (podem ser regionais no caso do transporte), imediatos, 

temporários, reversível, de magnitude fraca e pouco significativos. 

 

6.6.3. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração que, no que à Qualidade do Ar respeita, todas as alternativas de implantação e 
de cais do novo terminal, bem como as alternativas estruturais para as novas infraestruturas do porto de 
pesca se consideram equivalentes, concorda-se com a viabilização da Alternativa “Variante à Alternativa 
3” (e, por conseguinte, à solução de plataforma portuária em estacas (C), já que foi a única solução 
estrutural adotada para esta alternativa de configuração), que é aquela que é considerada mais vantajosa 
para o proponente, de acordo com critérios económicos, de operacionalidade e segurança transmitidos. 
No entanto, considerando a ligeira diferenciação entre todas as alternativas, esta opção não deverá ser 
preponderante na decisão final conjunta. 
 

6.7. AMBIENTE SONORO 

6.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Foi efetuada avaliação acústica, por laboratório acreditado para o efeito, junto dos recetores sensíveis 

(habitações) que poderão vir a ser os mais afetados pelo projeto, designadamente na envolvente da Av. 

Eng. Duarte Pacheco, em Matosinhos. Obtiveram-se valores que identificam a zona como 

moderadamente perturbada com Lden entre 62 e 64 dB(A) dBA) e Ln entre 53 e 54 dB(A). 

 

6.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de Construção  

Foram estimados os impactes decorrentes dos trabalhos de construção, prevendo-se níveis de ruído 

particular que podem chegar a 59 dB(A) e ruído ambiente de 64 dB(A). 

Os valores previstos associados a uma fase construção prolongada de dois anos, são suscetíveis de vir a 

causar incómodo às populações locais que importa acautelar através da adoção de medidas de 

minimização. 

Fase de exploração 

Foram efetuadas previsões da situação futura relativas ao ruído associado ao projeto, envolvendo o ruído 

relativo à atividade do Terminal (operações de carga e descarga e trânsito de contentores) bem como ao 

tráfego rodoviário de veículos pesados associado, utilizando um modelo de simulação acústico. 

Os resultados foram mostrados em mapas de ruído e particularizados os valores obtidos nos mesmos 

recetores avaliados na situação de referência. O ruído particular, simulado para as 3 alternativas do 

projeto, variou entre 40 ≤ Lden ≤ 61 dB(A) e 30 ≤ Ln ≤ 51 dB(A). O ruído ambiente previsto situa-se dentro 

dos limites legais, bem como se prevê o cumprimento do critério de incomodidade. De referir que os 

valores estimados coincidem, por vezes, com o valor limite, pelo que importa estabelecer desde já 

medidas de minimização específicas, contidas no final deste parecer, já que é provável uma reação 

negativa da população aos acréscimos de ruído que previsivelmente ocorrerão. 

Em ambas as fases os impactes esperados não apresentam diferenças significativas nas 3 alternativas de 

implantação do novo terminal. 
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6.7.3. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido 

parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer. 

  

6.8. VIBRAÇÕES 

No Estudo de Impacte Ambiental, não está prevista a utilização de explosivos para a demolição de 

estruturas existentes ou desmonte de rocha para regularização do fundo.  

No entanto, e devido à natureza imprevisível destes trabalhos, durante o decorrer da obra poderá ser 

necessário o recurso a explosivos. Assim, no caso de serem adotadas metodologias de demolição com 

recurso a explosivos será necessário apresentar à Autoridade de AIA, prévia e atempadamente, um plano 

de monitorização das estruturas existentes e um adequado plano de fogo para aprovação. 

 

6.8.1. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

6.9. SOCIOECONOMIA 

6.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O âmbito geográfico base de análise do EIA abrange, num primeiro nível, as áreas de intervenção direta e 
indireta do projeto. 

A área de influência direta será composta por:  

• Área de implantação do NTL; e 

• Área de implantação das estruturas e equipamentos de compensação da área ocupada do porto 

de pesca.  

Além desses limites, considerou-se ainda como área de possível influência indireta uma envolvente de 
200 m em torno da área de influência direta acima definida, bem como os respetivos acessos rodoviários 
locais. 

Em termos de envolvente próxima, o Porto de Leixões insere-se num território profundamente 
artificializado, atenuado apenas pela frente de praia e por alguns espaços verdes que intercalam a mancha 
edificada.  

O aglomerado urbano de Leça da Palmeira, apresenta ainda o cariz turístico que esteve na origem do seu 
desenvolvimento. No entanto, com a instalação da refinaria petrolífera, em 1966, que potenciou o 
crescimento industrial na sua envolvente, tornou-a menos atrativa ao turismo. Embora a construção do 
Porto de Leixões tenha ocupado uma significativa área do seu núcleo histórico, o tecido urbano que 
persistiu, ainda que associado a novas construções dissonantes, mantém ainda a identidade e as 
referências do local. 

Por sua vez, o aglomerado de Matosinhos evidencia ainda a sua origem de aldeia piscatória, 
profundamente alterada pelo processo de industrialização potenciado pela construção do Porto de 
Leixões. Detetam-se duas zonas distintas neste aglomerado na margem sul do rio Leça. A zona histórica 
limítrofe ao Porto de Leixões e uma zona adjacente, a sul da avenida da República, de génese industrial. 

Na zona histórica, denota-se o abandono de um edificado rural, embora se encontre em vias de 
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reconversão pela sua importância turística associada à restauração. Neste local proliferam restaurantes 

característicos que extravasam os limites edificados. A malha urbana é adjacente à área este de 

implantação do projeto. 

A área industrial, denominada Matosinhos Sul, é demarcada por um traçado ortogonal e mantém apenas 
resquícios da atividade industrial que lhe deu origem. São residuais as unidades fabris ainda em atividade, 
estando a maioria abandonada ou reaproveitada para outras atividades como a restauração. 
Gradualmente, nas últimas décadas esta malha fabril tem vindo a ser reconvertida numa área de edificado 
plurifamiliar qualificado, dotado de espaços públicos, assumindo-se atualmente como uma nova 
centralidade. 

O EIA baseou a caracterização socioeconómica do território onde se localiza o Novo Terminal do Porto de 
Leixões nos seguintes aspetos: população e condições de habitabilidade; atividades económicas e 
emprego; mobilidade, recursos sociais e lazer; atividade portuária; turismo; e acessibilidades. 

Tal como referido, o projeto localiza-se na freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira, no concelho de 
Matosinhos, distrito do Porto, tendo a análise efetuada no âmbito deste descritor sido baseada numa área 
de influência alargada, num primeiro nível, ao concelho de Matosinhos e, num segundo nível, à Área 
Metropolitana do Porto (NUTS III), enquadrados no contexto do Continente. 

Da caracterização efetuada, destacam-se os seguintes aspetos, considerados de maior relevância: 

• A área envolvente ao Porto de Leixões é uma área com uma concentração relativamente elevada 

de população residente, apresentando a freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira, em 2011, 

uma densidade populacional de 4,1 mil habitantes por km2. Entre 2011 e 2017 registou-se uma 

tendência de decréscimo da população residente, no concelho de Matosinhos, em 2017, cerca de 

173,8 mil habitantes, o que representava aproximadamente 10% da população residente na Área 

Metropolitana do Porto (AMP). Nesta área, o número de alojamentos familiares tem vindo a 

aumentar, não obstante o património edificado desta freguesia ser bastante antigo (mais de um 

terço dos edifícios foram construídos até 1960); 

• Comparativamente com os dados disponíveis para a AMP e para o Continente, a população 

residente na área em estudo caracteriza-se genericamente por ser uma população envelhecida 

(16,8% do total da população, dados de 2011), relativamente mais instruída, refletindo um perfil 

de especialização económica centrada na prestação de serviços. É na freguesia de Matosinhos e 

Leça da Palmeira que estão presentes os serviços centrais da Câmara Municipal de Matosinhos; 

• Em termos de património edificado, verifica-se nesta freguesia uma percentagem significativa de 

alojamentos construídos até 1960 (37,6%, dados de 2011); 

• No que se refere à atividade económica, após um decréscimo da produção económica (total do 

valor acrescentado bruto das empresas) entre 2010 e 2013, os três territórios em análise iniciaram 

um processo de recuperação. 

No concelho de Matosinhos, apesar de um decréscimo da produção económica entre 2014 e 2015, o 
concelho voltou a recuperar, apresentando, em 2017, um valor acrescentado bruto que correspondia a 
101% do valor no início do período em análise. Entre 2011 e 2014 registou-se uma diminuição da produção 
económica das empresas de pesca e aquicultura, nos três territórios em análise. Contudo, a partir de 2014 
o setor iniciou um processo de recuperação, que se verificou mais lenta no concelho de Matosinhos, 
registando inclusive um decréscimo bastante significativo deste indicador entre 2016 e 2017. De facto, 
em 2017, o valor acrescentado bruto das empresas do setor da pesca e aquicultura do concelho de 
Matosinhos equivalia a menos de metade (45%) do valor de 2011. 

No concelho de Matosinhos, entre 2011 e 2017, os decréscimos mais acentuados do valor acrescentado 
bruto real verificaram-se nos setores de: pesca e aquicultura (variação real de -54,6%); atividades 
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imobiliárias (variação real de -22,0%); atividades de captação, tratamento e distribuição de água; e 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição (variação real de -17,6%). Por sua vez, os setores que mais 
contribuíram para o crescimento do valor acrescentado bruto real das empresas verificado entre 2011 e 
2017 foram: as atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas (variação real de 123,4%); 
as atividades de informação e de comunicação (variação real de 81,1%); e o alojamento, restauração e 
similares (variação real de 43,6%). 

Ainda no que se refere ao concelho de Matosinhos, destaca-se a clara especialização da subsecção pesca 
e aquicultura em relação ao Continente, salientando-se ainda os setores de comércio e reparação de 
veículos; transporte e armazenagem; e atividades imobiliárias – sublinha-se que, à exceção desta última, 
todas as atividades atrás mencionadas estão relacionadas com o Porto de Leixões. No ano de 2017, as 
atividades de informação e comunicação destacaram-se das restantes secções, apresentando o quociente 
de localização mais elevado do concelho de Matosinhos.  

A informação detalhada apresentada neste âmbito no EIA releva a importância que o Porto de Leixões 
apresenta para a economia do concelho de Matosinhos. Por um lado, as atividades de comércio e 
transporte e armazenagem fazem parte do grupo de secções que apresenta valores mais elevados do 
Valor Acrescentado Bruto (VAB) das empresas neste território. Por outro, o concelho revela uma 
especialização relativa nestes setores, assim como no setor da pesca e aquicultura. Não obstante, apesar 
de serem relevantes para o concelho de Matosinhos, estas atividades perderam importância entre 2011 
e 2017, nomeadamente as relacionadas com o setor da pesca e com o setor do transporte e armazenagem 
(que registaram uma diminuição do VAB das empresas e do quociente de localização durante este 
período). 

• As indústrias transformadoras, comércio por grosso e a retalho e as atividades administrativas e 

serviços de apoio constituem as principais secções empregadoras no ano de 2017, nos três 

territórios em análise, empregando mais de metade da população residente em cada um deles. 

No concelho de Matosinhos, o pessoal ao serviço nos estabelecimentos de pesca e aquicultura registou 
um comportamento bastante mais instável do que na Área Metropolitana do porto (AMP) e no Continente 
(onde, após uma diminuição do emprego entre 2011 e 2012, houve um processo de recuperação durante 
os anos subsequentes), verificando-se, entre 2012 e 2014, uma diminuição acentuada no emprego neste 
tipo de estabelecimentos. Após uma ligeira recuperação, o pessoal ao serviço nos estabelecimentos de 
pesca e aquicultura voltou a diminuir em Matosinhos, registando em 2016 o valor mais baixo do período 
(em 2016, o pessoal ao serviço deste setor representava apenas 78% do pessoal ao serviço registado em 
2011). No entanto, a partir de 2016, a tendência inverteu-se, iniciando-se um processo de recuperação do 
emprego neste setor. 

No que respeita ao desemprego, no concelho de Matosinhos, AMP e Continente constata-se um 
comportamento semelhante: entre 2011 e 2013, observa-se um aumento do desemprego registado, 
associado à crise económica que ocorreu no país durante este período. Contudo, a partir de 2013, a taxa 
de desemprego registado estimada inicia uma tendência descendente, registando em 2017 os valores 
mais baixos do período (10,4% em Matosinhos, 11,6% na AMP e 8,8% no Continente). Em março de 2019, 
o desemprego atingia mais de 70 mil pessoas na AMP, sendo cerca de 10% residentes no concelho de 
Matosinhos. A população desempregada em Matosinhos era ligeiramente desigual em termos de género 
(53% dos indivíduos desempregados eram do sexo feminino, valor ligeiramente inferior ao verificado na 
AMP e Continente); a proporção de pessoas à procura do 1º emprego era inferior no concelho de 
Matosinhos (6%) em relação ao que ocorria na AMP (8%) e no Continente (10%). O desemprego de longa 
duração (mais de 1 ano) era mais significativo em Matosinhos, atingindo cerca de 52% dos indivíduos 
inscritos no centro de desemprego, em março de 2019. 

Grande parte dos desempregados concentram-se na faixa etária dos 35 aos 54 anos, o que não deixa de 
ser expectável, visto que é nestas idades que a maior parte dos indivíduos estará economicamente ativa. 
Quanto ao nível de escolaridade, a maioria dos indivíduos desempregados tem o ensino secundário 
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completo. A proporção de pessoas desempregadas com o ensino superior completo é também bastante 
significativa, sendo superior no concelho de Matosinhos (16%) em comparação com o que ocorria na Área 
Metropolitana (13%) e no Continente (14%); 

• Em termos de mobilidade, o concelho de Matosinhos usufrui de uma alargada oferta de serviços, 

que permitem o acesso direto ao Porto, através de metropolitano, assegurado pelo Metro do 

Porto, ou por autocarro, pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP). Neste concelho 

existe um total de 12 operadores de transportes rodoviário coletivo a operar no se território; 

• No que se refere a instituições de apoio social existentes na União de Freguesias de Matosinhos e 

Leça de Palmeira, destaca-se a oferta relativa a apoio social ao Emprego e Formação (31 

instituições) e apoio social à 3.ª idade (14 instituições). 

Quanto à oferta de equipamentos desportivos, o concelho de Matosinhos conta com piscinas municipais, 
pavilhões desportivos e escolas municipais de desporto, destacando-se, neste âmbito, o papel 
dinamizador da Matosinhos Sport, empresa municipal responsável pela gestão e manutenção dos espaços 
e equipamentos desportivos do concelho. 

A oferta educativa pública no concelho compreende um total de 9 agrupamentos de escolas e 50 escolas 
básicas/jardins-de-infância, 3 escolas secundárias e 4 escolas ou institutos de ensino superior; 

• Em Matosinhos, as atividades de lazer estão muito relacionadas com a faixa costeira do concelho, 

existindo 5 praias na freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira, que totalizam uma área de cerca 

de 292.000 m2, com capacidade para receber quase 22 mil pessoas, e entre quais 4 possuem 

bandeira azul, salientando-se ainda outras praias relevantes tanto a norte como a sul da freguesia. 

As praias de Matosinhos, Leça da Palmeira e Internacional (imediatamente a sul da freguesia, no concelho 
do Porto) são as que manifestam maior utilização, sendo procuradas de forma regular, durante todo o 
ano por praticantes de desportos náuticos; 

• No que concerne à atividade portuária, considera-se importante salientar que o porto de Leixões 

serve diretamente a sua área de influência (hinterland) constituindo-se por isso um porto gateway 

estratégico para a economia nacional pelas soluções de transporte multimodais que oferece ao 

negócio. Através do porto de Leixões é exportada mercadoria para mais de 180 países através de 

uma rede significativa de armadores. 

Relativamente próxima deste porto localiza-se a Plataforma Logística do Porto de Leixões, constituída por 
dois polos (o Pólo 1 com 31 hectares e o Pólo 2 com 35 hectares) e inclui inúmeros armazéns e edifícios 
de serviços de apoio para motoristas e veículos pesados. Para além da proximidade ao Porto de Leixões, 
esta plataforma logística beneficia ainda de acessos rápidos e fáceis ao Grande Porto, Aeroporto Sá 
Carneiro e às principais vias rodoviárias e ferroviárias. 

O Porto de Leixões constitui-se assim como um elemento de extrema importância para a economia 
regional e nacional, salientando-se que o cluster portuário (que engloba a Via Navegável do Douro, Porto 
de Leixões e Porto de Viana do Castelo e as seguintes atividades: Autoridade marítimo-portuária; controlo 
e segurança portuária; serviços técnico-náuticos; logística de movimentação de mercadorias; 
movimentação de passageiros; assistência e abastecimento de navios; serviços de transporte marítimo e 
terreste; plataformas logísticas; gestão dominial; serviços de porto de pesca; serviços de porto de pesca; 
náutica de recreio; atividades de inovação e desenvolvimento; atividades educativas e de formação; e 
atividades associativas e sindicais) teve um impacto no total do Produto Interno Bruto nacional de quase 
€13 mil milhões no ano de 2018 (6,3% do PIB nacional), influenciando 317,9 milhares de postos de 
trabalho a tempo completo (6,8% do volume de emprego nacional) e 5,5 milhares de milhões de euros de 
rendimento das famílias (6,1% do total de remunerações asseguradas pela economia portuguesa) e 
receitas fiscais da ordem dos 3,4 milhares de milhões de euros (6,6% das receitas tributárias do país). 

No período de 2014 a 2018, o impacto do cluster portuário onde se integra o Porto de Leixões variou entre 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3338 

 

 
Novo Terminal do Porto de Leixões 

52 

os 5,5% a 6,3% do PIB português, 6% a 6,8% do emprego e entre 5,6% a 6,6% da receita fiscal. Para a 
economia regional, por sua vez, esta importância era mais acentuada, representando 12% do PIB da 
Região Norte foi em 2018. 

Em 2018, o Porto de Leixões gerava mais de 90 mil empregos diretos, dos quais 1 128 eram empregos em 
atividades core; 7 167 empregos em atividades associadas, e mais de 82 mil empregos em atividades 
conexas. 

Com o objetivo de detalhar a importância do Porto de Leixões para a economia regional e nacional, no EIA 
são ainda discriminadas as informações sobre o tráfego de mercadorias em Portugal e especificamente 
no Porto de Leixões, bem como a informação sobre o porto de pesca e sobre o movimento de cruzeiros: 

Transporte de mercadorias  

Em 2018, o Porto de Leixões era o segundo maior porto do Continente em movimentação de carga geral 
(posição que ocupa há mais de uma década) e em movimentação de granéis líquidos, representando 21% 
e 25% do total de carga geral e granéis líquidos movimentados, respetivamente. Relativamente à 
movimentação de granéis sólidos, em 2018, o Porto de Leixões era o quinto maior porto no Continente. 

Embora em termos de movimentação global de mercadoria ocupe a segunda posição, o Porto de Leixões 
foi o que recebeu mais escalas de navios no ano de 2018, totalizando cerca de 2.570 escalas.  

O Porto de Leixões, tal como o de Lisboa, é um porto especializado em movimentos para o hinterland, isto 
é, realiza principalmente exportações e importações da sua área territorial. Desta forma, o Porto de 
Leixões é o principal porto de Portugal no movimento de contentores de/para o hinterland. 

Saliente-se que os dois terminais de movimentação de contentores apresentam uma capacidade de 
movimentação igual a 600 mil TEU, sendo que o Porto de Leixões está, desde 2012, a operar acima da 
capacidade de movimento anual de contentores. 

Este aumento do movimento de contentores que se tem verificado no Porto de Leixões deve-se, 
essencialmente, à tendência de crescimento da dimensão dos navios que fazem escala neste porto. As 
escalas de navios de contentores, pelo contrário, têm vindo a apresentar uma diminuição. 

Refira-se ainda que a União Europeia é a principal região de origem e destino do tráfego de contentores 
no porto de Leixões, representando mais de metade do volume total de contentores movimentado neste 
porto, no ano de 2018. A origem/destino Extra União Europeia tem, por sua vez, vindo a perder 
importância desde 2014, correspondendo a 24% do total do volume de contentores movimentados em 
2018. Por fim, a origem/destino Continente e Regiões Autónomas apresenta uma evolução mais ou menos 
constante no volume de tráfego de contentores entre 2009 e 2018. 

Na origem/destino Continente e Regiões Autónomas regista-se um ligeiro domínio da carga relativamente 
à descarga. Da mesma forma, para a origem/destino Extra União Europeia regista-se igualmente um 
domínio dos movimentos de carga relativamente aos de descarga, contudo de forma mais pronunciada. 
Por fim, é possível observar que para a origem/destino U.E. o tipo de movimento dominante é o de 
descarga, registando-se uma evolução crescente nos últimos anos. 

À escala mundial, o tráfego de contentores tem observado um crescimento acima do da economia 
mundial. Com a abertura recente do alargado Canal do Panamá, a rota América (Oeste) – Europa pode 
agora ser realizada por navios com capacidade para 12 500 TEU, os chamados New-Panamax que 
cumprem escrupulosamente os novos máximos do canal. Estes novos navios têm quase a tripla 
capacidade de carga dos que anteriormente podiam atravessar o Canal do Panamá (Panamax Max – 
máximo de 4 500 TEU). Em Portugal, a abertura do Canal do Panamá apenas beneficiará o Porto de Sines, 
o único porto do país com fundos suficientes para acolher navios do tipo New-Panamax. 

Os maiores porta-contentores, da classe Triple-E, são utilizados pela Maersk. Estes navios de grande 
envergadura são construídos para o transporte de longa distância, sendo utilizados na rota Ásia-Europa. 
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As características e dimensões deste navio apenas permitem a sua paragem em portos de grandes fundos 
e que façam serviço de transhipment por forma a servir portos mais vocacionados para o hinterland (como 
é o caso do porto de Sines e do porto de Leixões, respetivamente). 

Ainda assim, a tendência mundial de aumento da dimensão dos navios também se tem verificado no Porto 
de Leixões. 

Porto de pesca 

O porto de pesca do Porto de Leixões é gerido pela DOCAPESCA – Portos e Lotas, S.A., empresa tutelada 
pelo Ministério do Mar encarregue pelo serviço público da prestação de serviços de Primeira Venda de 
Pescado, bem como o apoio ao Setor da Pesca e respetivos portos. Fica situado na margem sul, junto à 
localidade de Matosinhos e as suas infraestruturas contam com três pontes-cais com 1.890 metros de 
comprimento total acostável e fundos a -4 m (ZHL), onde podem acostar simultaneamente 46 traineiras e 
20 arrastões. Dispõe também de plataformas flutuantes para embarcações de pesca artesanal. Das 
infraestruturas existentes destacam-se ainda o entreposto frigorífico e a unidade de frio/venda de gelo, 
que garantem o abastecimento de gelo e têm uma capacidade de armazenagem de 5.500 toneladas. 

Em 2017, estavam matriculados em Matosinhos 598 pescadores de pesca marítima, que representavam 
cerca de 14% do total de pescadores de pesca marítima matriculados no Norte de Portugal. Refira-se que 
o número de pescadores em Matosinhos tem vindo a diminuir desde 2011. 

No que diz respeito ao número de embarcações de pesca, Matosinhos contava em 2017 com 163 
embarcações licenciadas, o que representava, aproximadamente, 22% do total de embarcações de pesca 
licenciadas no Norte do país; a capacidade total das embarcações deste concelho equivalia a 28% da 
capacidade total das embarcações de pesca da região Norte. 

A capacidade média das embarcações licenciadas em Matosinhos (35 toneladas) é superior à capacidade 
média das embarcações da região Norte (27 toneladas) e do Continente (19 toneladas). 

Não obstante, e embora Matosinhos represente apenas 14% do total de pescadores matriculados no 
Norte e pouco mais de 20% do número de embarcações licenciadas em 2017, este concelho é responsável 
por 82% da quantidade pescada no Norte de Portugal e 16% da quantidade pescada no Continente. 

Verifica-se que a produção de pescado tem observado períodos de quebra bastante significativos, 
principalmente entre 2010 e 2014. Em Matosinhos, durante este período, a captura nominal de pescado 
diminuiu a uma média de -21%/ano e no Norte do país a um ritmo médio de -18%/ano, tendo igualmente 
ocorrido em todo o Continente (em média, -8%/ano), o que sugere uma relação com o ciclo económico 
do País.  

Esta diminuição na produção de pescado traduziu-se no aumento do valor médio. Na verdade, à exceção 
do ano de 2013, durante o período de quebra, entre 2010 e 2014, o valor médio do pescado aumentou 
em todos os territórios em análise. Não obstante, embora o preço médio do pescado em Matosinhos 
tenha aumentado consideravelmente durante o período em análise, este é ainda inferior ao preço médio 
praticado na região Norte e no Continente. No entanto, é possível observar que, de uma forma geral, 
desde 2007 que esta diferença tem vindo a diminuir, o que sugere um aumento de competitividade das 
capturas de peixe em Matosinhos (através da valorização das espécies pescadas ou através de uma 
alteração da pesca para espécies mais valiosas).  

Em suma, da análise efetuada, conclui o EIA que o porto de pesca em Matosinhos tem uma importância 
fulcral no País, sendo o porto mais importante em termos de quantidade e valor em todo o Norte. 

Terminal de cruzeiros  

Em junho de 2015, o Porto de Leixões inaugurou um novo terminal de cruzeiros. 

Os dados apresentados permitem concluir que o Porto de Leixões assistiu a um aumento substancial da 
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procura de navios cruzeiros entre 2012 e 2017. Este crescimento traduz-se, por um lado, pelo aumento 
significativo de passageiros embarcados neste porto, tendo este indicador crescido a uma média de 
28%/ano. Por outro lado, destaca-se o aumento de navios cruzeiros, que cresceu a uma média de 8%/ano 
entre 2012 e 2017. Na verdade, apenas o número de passageiros desembarcados apresenta uma quebra 
(em 2017 desembarcaram no Porto de Leixões menos 104 passageiros do que em 2012). 

No Continente, o fenómeno de crescimento da procura de turismo de navios cruzeiros também se fez 
sentir ainda que, em geral, a um ritmo menor do que no Porto de Leixões (as taxas de crescimento médias 
anuais do número de navios cruzeiro e do número de passageiros embarcados foram, respetivamente, 
4%/ano e 6%/ano). 

Desta forma, a entrada em funcionamento do novo terminal de cruzeiros do Porto de Leixões apenas 
produziu resultado a médio prazo, o que pode ser explicado pelo facto da calendarização das escalas deste 
tipo de navios ser realizada com vários meses de antecedência.  

Na verdade, só nos anos mais recentes é que se deu um crescimento significativo do número de navios de 
cruzeiro recebidos no Porto de Leixões, traduzindo-se igualmente num aumento bastante considerável no 
número de passageiros, tendo-se registado no total mais de 115 mil passageiros em 2018, o que 
representa um impulso adicional para o setor do turismo no Grande Porto, setor que tem sido um dos 
mais competitivos na região nos últimos anos. 

• No que concerne ao turismo, verifica-se que a procura turística em Portugal tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos. De facto, todos os territórios em análise têm registado taxas 

de crescimento anuais no número de hóspedes e no número de dormidas na ordem dos dois 

dígitos. Neste âmbito, a Área Metropolitana do Porto é a que mais se destaca: de 2014 a 2017 o 

número de hóspedes cresceu em média 12,3%/ano e o número de dormidas 13,4%/ano. O 

concelho de Matosinhos tem acompanhado este crescimento significativo. A estada média nos 

estabelecimentos hoteleiros não se alterou significativamente entre 2014 e 2017, o que indica 

que o aumento do número de hóspedes e do número de dormidas nos territórios em análise tem 

ocorrido quase a par. 

Salienta-se ainda a crescente importância do peso dos hóspedes estrangeiros no total de hóspedes 
recebidos. A AMP destaca-se, mais uma vez, com os hóspedes estrangeiros a representarem cerca de 60% 
do número total de hóspedes, em 2017. No concelho de Matosinhos, por sua vez, este indicador era 
aproximadamente igual a 30%. 

Por seu lado, no que se refere à oferta de alojamento turístico no concelho de Matosinhos e na Área 
Metropolitana do Porto, constata- que em junho de 2019, existiam oito empreendimentos turísticos na 
freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira, o que correspondia a metade dos empreendimentos 
existentes no concelho de Matosinhos. No entanto, devido à existência de um parque de campismo no 
norte do município (Parque de Campismo de Angeiras), a capacidade de alojamento total no concelho de 
Matosinhos era bastante superior à da freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira. 

Relativamente ao alojamento local, em junho de 2019, a freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira 
contava com 196 alojamentos locais registados, o que correspondia a mais de metade da oferta de todo 
o concelho de Matosinhos (aproximadamente 66% do total de alojamentos locais). No total, a freguesia 
em análise apresentava uma capacidade para 1 145 pessoas, o que correspondia a 60% da capacidade 
total do município de Matosinhos. É ainda relevante notar que a grande maioria dos alojamentos em 
questão eram apartamentos para arrendamento de curta duração (161 de 196). 

Matosinhos era o terceiro concelho com maior oferta de alojamento turístico na Área Metropolitana do 
Porto, destacando-se em particular a oferta de empreendimentos turísticos (grande importância relativa 
da oferta de alojamento do Parque de Campismo de Angeiras, no norte do concelho). 
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• Quanto a acessibilidades, salienta-se que o porto de Leixões é servido pela Via Interna de Ligação 

ao Porto de Leixões (VILPL), que estabelece a ligação com a Via Regional Interior (autoestrada que 

liga a A4 à A41). A VILPL é exclusiva para tráfego pesado e permite o acesso à Rede Nacional de 

Autoestradas, Figura 6. 

Durante o ano de 2018, o movimento total de veículos na portaria do Porto de Leixões foi de 451.807 

camiões, dos quais cerca de 74% eram camiões de contentores. 

 

Figura 6. Acessibilidades no entorno do Porto de Leixões (Fonte: EIA – julho de 2020). 

Relativamente aos acessos ferroviários, o Porto de Leixões encontra-se ligado à rede ferroviária do País 
através da linha de cintura do porto, ligação essa estabelecida por intermédio da Estação de Contumil.  

Para além de permitir a receção e expedição de contentores e outro tipo de mercadorias para todo o 
território do Continente, o terminal ferroviário de Leixões integra também o Atlantic Corridor. Trata-se de 
um corredor ferroviário de mercadorias, constituído pelos troços ferroviários que ligam Portugal, Espanha, 
França e Alemanha, que permite a rentabilização da infraestrutura ferroviária através de uma gestão 
centralizada da mesma. 

O tráfego ferroviário no Porto de Leixões está em crescimento, tendo esta quota aumentado 2,6 pontos 
percentuais entre 2017 e 2019, passando a representar 4,5% do tráfego total do Porto de Leixões (sem 
granéis líquidos). Segundo informação prestada pela APDL, foram celebrados investimentos e protocolos 
para os tráfegos de sucata/ferro e prevê-se a celebração de protocolos com plataformas multimodais. 
Este facto em conjunto com a tendência de crescimento do movimento de contentores sustenta a 
previsão de um crescimento relevante deste tipo de tráfego nos próximos anos. 

Em termos de alternativa zero, isto é, na ausência do projeto, o EIA prevê que a evolução da situação de 
referência passará por: 

• Continuação da especialização económica de Matosinhos nas atividades de pesca, comércio e 

transporte e armazenagem; 

• Continuação do crescimento significativo da movimentação de mercadorias (incluindo 

contentorizadas) no Porto de Leixões, mas limitado à capacidade instalada disponível; 

• Perda de competitividade a médio prazo do Porto de Leixões pela limitada capacidade disponível 

para tráfego contentorizado, e pela falta de condições, a nível de fundos e comprimento de cais, 

que permitam receber e acostar navios de maiores dimensões; 

• Crescimento do setor do turismo no Grande Porto, incluindo o subsetor do turismo de cruzeiros. 
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Apesar de toda a incerteza com que atualmente a evolução dos mercados se reveste, face às expectáveis 

repercussões na economia mundial decorrentes da pandemia da doença COVID-19, considera-se que, não 

obstante algumas das previsões de crescimento do porto de Leixões poderem ter de ser revistas em baixa, 

os objetivos e fundamentação do projeto mantêm-se válidos. 

 

6.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Na fase de construção são esperados os seguintes impactes:  

Criação de emprego 

Com a construção do Novo Terminal do Porto de Leixões será necessário a mobilização de mão-de-obra, 
prevendo-se a criação de até 68 postos de trabalho diretos com as obras de construção. Os postos de 
trabalho diretos criados dizem respeito a técnicos especializados, encarregados e pessoal de apoio na 
terra e no mar. A estes devem-se somar outras dezenas de postos de trabalho indiretos e induzidos. 

Este impacte é positivo, certo, imediato e temporário (apenas durante o período da empreitada). Uma vez 
que parte do emprego criado será provavelmente alocado a profissionais especializados exteriores a 
Matosinhos, este impacte é de âmbito local e regional. Tendo em conta o volume relativamente baixo de 
emprego direto criado, trata-se de um impacte de magnitude fraca e pouco significativo. 

Dinamização da atividade económica local 

Este projeto representa um investimento relativamente significativo. Os custos estimados para as obras 
terrestres e marítimas do NTL e do Núcleo de Pesca dependem da solução alternativa escolhida, variando 
entre € 82,8 milhões e €92,1 milhões.  

Espera-se assim uma dinamização da economia local, por um lado, causada pela procura direta 
relacionada com a execução do projeto (empresas de extração, empresas de construção, empresas de 
transportes, empresas de serviços diversos) e, por outro, pela procura indireta e induzida que o projeto 
criará (setor de transportes, restauração, hotelaria, entre outros).  

Estes impactes são considerados positivos, diretos e indiretos relacionados com a dinamização da 
atividade económica local e regional. Estes são de probabilidade certa, temporários (durante o período 
da empreitada) e de magnitude elevada (porque implicam a dinamização de uma série de setores, 
descritos anteriormente, e um investimento relativamente elevado). Desta forma, estes são impactes 
considerados muito significativos. 

Acessibilidades e tráfego rodoviário 

O acesso de veículos pesados para entrega de materiais para a obra será feito através da VRI/VILPL/Via de 
Cintura Portuária (trecho sul). 

Durante a obra, e num cenário de fornecimento de material em 10h por dia, exclusivamente em período 
diurno, 6 dias por semana (segunda a sábado, o que origina cerca de 26 dias de trabalho/mês), prevê-se 
uma média de 128 passagens de veículos pesados por dia nas vias internas do Porto de Leixões. Nos meses 
mais intensivos em fornecimento de materiais (meses 3 a 18) este número poderá subir para cerca de 191 
passagens/dia. Atendendo ao tráfego atual na VILPL – em 2019 o TMDA foi de 2 504 camiões/dia – total 
dos 2 sentidos, ou seja equivalente ao n.º de passagens), o acréscimo de tráfego resultante da obra 
corresponde a cerca de 7,6% em termos de passagens (médias) diárias.  

São, portanto, esperados impactes negativos, diretos e certos relacionados com o aumento do tráfego de 
pesados nas acessibilidades internas do porto. Estes impactes são temporários (durante a fase de 
construção), imediatos e de âmbito local. 

O EIA considera que, tendo em conta o número médio de passagens diárias previstas, são impactes de 
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magnitude fraca e pouco significativos, na perspetiva das acessibilidades. Não obstante, considera-se que, 
em sede de projeto de execução, deverá ser desenvolvido estudo de tráfego que venha a demonstrar esta 
baixa significância nas vias envolventes que efetuam a ligação à VILPL, VRI e Via de Cintura Portuária, e 
onde esta sobrecarga também irá ocorrer. 

Aumento do nível de ruído, das vibrações e emissão de poeiras 

Ainda relacionados com a fase de construção, são esperados impactes negativos relacionados com o nível 
de ruído e das vibrações provocados pelas operações da empreitada, incluindo o tráfego de pesados. Estes 
impactes são diretos, prováveis e temporários (durante o período da empreitada) e de âmbito local. Dada 
a localização do projeto, junto a áreas habitacionais, mas maioritariamente de restauração e comércio, 
estes impactes são de magnitude fraca e pouco significativos (em consonância com a avaliação nos 
descritores ruído e vibrações). 

Afetação da atividade do porto de pesca 

As obras do novo terminal terão também um impacte negativo na normal operacionalidade do porto de 
pesca, devido às ações de demolição de algumas estruturas marítimas (ponte-cais) e terrestres e também 
à construção do próprio terrapleno e cais do terminal. Em conjunto estas ações poderão limitar 
temporariamente a acessibilidade e a disponibilidade de áreas de acostagem para as embarcações de 
pesca, entre outros constrangimentos. A programação da obra terá que ter em conta a necessidade de 
mitigar estas possíveis afetações, ao realizar a construção do novo cais da pesca (primeiro núcleo) antes 
de se iniciar a demolição da ponte-cais sul (utilizada pelas embarcações de pesca) e a própria construção 
dos terraplenos do novo terminal. No que respeita à reposição das infraestruturas terrestres afetadas, 
esta também terá que estar concluída antes de se iniciar a obra do terrapleno do novo terminal, que é a 
componente que implica a demolição das existentes.  

Adicionalmente, no que se refere à compatibilização das atividades de construção com as atividades de 
pesca (relacionadas diretamente com o porto de pesca), não se prevê que a construção do projeto em 
avaliação impeça o normal funcionamento do Porto de Leixões, e o acesso ao mesmo, no que se refere 
em particular ao porto de pesca. Assim, prevê-se que o planeamento regular da atividade portuária, em 
conjunto com o planeamento das atividades a executar para a construção do projeto sejam condição 
suficiente para evitar quaisquer condicionalismos de acesso.  

Tendo em consideração que irá ocorrer uma diminuição líquida da área de acostagem disponibilizada para 
embarcações de pesca, entre o mês 9 da fase de construção (início da demolição das ponte-cais) e a 
finalização das obras de construção da estrutura do cais à cota -5,0 m (ZHL) e terrapleno (que serão 
entregues ao setor da pesca), previstos para o mês 17, considera-se o impacte na atividade do porto de 
pesca negativo, temporário, direto e indireto, provável, de magnitude média e significativo. 

De forma a atenuar a significância deste impacte (impacte negativo na normal operacionalidade do porto 
de pesca) foram delineadas medidas minimizadoras dirigidas à salvaguarda das atividades de pesca no 
Porto de Leixões em toda a fase de construção, com particular destaque para a salvaguarda das atividades 
de pesca das embarcações artesanais. Considera-se assim que o impacte negativo na normal 
operacionalidade do porto de pesca com as medidas de minimização apresentadas (impacte residual) é 
considerado de magnitude fraca e pouco significativo;  

Diminuição no volume de negócios das atividades comerciais no entorno da área do projeto 

Os trabalhos de empreitada poderão causar impactes negativos no volume de negócios das atividades 
comerciais existentes na área envolvente do projeto (especialmente nos estabelecimentos de restauração 
localizados ao longo da Rua Heróis de França). Trata-se de um impacte temporário (apenas durante a fase 
de construção), direto (causado pelas próprias atividades de construção) e indireto (resultante das 
atividades relacionadas, como o transporte pesado, entre outras) provável e de magnitude fraca.  

Este impacte pode ser classificado como pouco significativo ou tendencialmente nulo, visto que também 
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são de esperar efeitos indiretos e induzidos causados, por exemplo, pelo consumo dos trabalhadores, que 
contribuirão para dinamizar a atividade económica local.  

De uma maneira geral, as diferenças registadas durante a fase de construção de cada uma das soluções 
alternativas apresentadas no Estudo Prévio dizem respeito a técnicas de construção que não têm 
relevância para os impactes verificados do ponto de vista da socioeconomia. 

Fase de exploração  

Aumento da capacidade de movimentação de contentores 

De acordo com o programa fixado pela APDL, o NTL deverá ter, em plena operação, capacidade de 

movimentação para, pelo menos, 435 mil TEU/ano em cais e 480 mil TEU/ano em terrapleno. A capacidade 

final efetiva varia consoante as alternativas propostas no Estudo Prévio, mas no mínimo terá de cumprir 

os requisitos fixados pela APDL. Adicionalmente, está ainda projetado o aumento da capacidade de 

movimentação em Ro-Ro para 110 mil TEU/ano.  

Qualquer que seja a alternativa escolhida, o NTL irá permitir o aumento da capacidade de movimentação 

de carga contentorizada no porto.  

Em termos de movimentação de carga Ro-Ro, a capacidade do NTL corresponde ao dobro da capacidade 

existente atualmente no Porto de Leixões (55.000 TEU/ano, no terminal multiusos). Relativamente à 

capacidade de movimentação de contentores no terminal, o aumento esperado com o NTL, que será de 

pelo menos 480.000 TEU/ano (no terrapleno), corresponde a praticamente 60% da capacidade instalada.  

Desta forma, espera-se um impacte positivo relacionado com o aumento da capacidade de movimentação 

de contentores. Trata-se de um impacte direto, certo, permanente, de longo prazo e de âmbito local e 

regional. Tendo em conta a tendência de crescimento do comércio mundial e do movimento de carga 

contentorizada e o aumento estimado de capacidade que este terminal irá permitir, este é um impacte 

de magnitude forte e muito significativo. 

É também um impacte cumulativo com as obras de reconversão no Terminal de Contentores Sul (TCS) do 

Porto de Leixões previstas no âmbito da Estratégia para o Aumento da Competitividade Portuária e 

atualmente em curso. Em conjunto com o NTL, representará futuramente um aumento total de cerca de 

610 mil TEU/ano, em termos de capacidade de movimentação de contentores nos terraplenos (parque). 

Assim, o Porto de Leixões aumenta a sua capacidade total de movimentação de contentores (em 

terraplano/parque) para cerca de 1,3 milhões de TEU/ano. A isto haverá ainda a adicionar +55 mil TEU/ano 

em carga Ro-Ro (perfazendo um total de 110 mil TEU) devido ao NTL, totalizando assim 1,41 milhões de 

TEU/ano no porto. Trata-se, portanto, de um impacte muito significativo e cumulativo.  

Comparando as soluções alternativas em avaliação no EIA (Alternativas 2, 3 e variante à 3), é possível 

concluir no Estudo Prévio que todas apresentam capacidade de responder aos requisitos mínimos fixados 

pela APDL (capacidade movimentação de 480 mil TEU/ano em parque e 435 mil TEU/ano em cais). 

No entanto, do ponto de vista da socioeconomia e no contexto do impacte positivo gerado pelo aumento 

de capacidade de movimentação de contentores, destaca-se a variante à Alternativa 3, com uma 

capacidade potencial de movimentação de contentores (em cais e em parque) superior ao mínimo exigido 

e uma maior flexibilidade operacional e nível de serviço.  

Redução dos custos de transporte marítimo com destino/origem no Porto de Leixões 

A execução deste projeto, conjuntamente com os projetos associados (prolongamento do quebra-mar 

exterior e acessibilidades marítimas) irá permitir que navios de maiores dimensões utilizem o Porto de 

Leixões. O aumento das dimensões dos navios possibilitará a redução dos custos de transporte marítimo, 

devido às economias de escala daí inerentes. Este impacte foi avaliado em cerca de €72 milhões (€52 
milhões de 2022 a 2047; €20 milhões após esse período).  
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Desta forma, espera-se um impacte positivo relacionado com a redução dos custos de transporte 

marítimo com destino/origem no Porto de Leixões. Trata-se de um impacte cumulativo com os projetos 

associados de dragagem de aprofundamento da bacia de rotação e do canal de entrada no porto e de 

prolongamento do quebra-mar exterior. Este é um impacte direto, provável, permanente e de âmbito 

nacional (visto que o Porto de Leixões serve uma grande parte do território Norte e Centro do País). Tendo 

em conta o valor estimado de €52 milhões até 2047, trata-se de um impacte de magnitude forte e, por 

isso, muito significativo.  

Dinamização económica local e regional 

A concretização destes investimentos irá provocar um impacte macroeconómico na Região do Norte 

muito significativo, nomeadamente impulsionado pelo reforço das exportações das atividades 

económicas instaladas na região. De acordo com a estimativa apresentada no EIA, a produção irá 

aumentar direta, indiretamente e de forma induzida por estes investimentos em cerca de €2 mil 
milhões/ano (valor no ano cruzeiro). Para além disso, o estudo estimou em cerca de €900 milhões/ano, o 
aumento do VAB da região Norte, provocado direta, indiretamente e de forma induzida por estes 

investimentos (valor no ano cruzeiro). São também apresentadas projeções para 2026 para um aumento 

do peso do Porto de Leixões no PIB nacional para 7% (versus 4,9% em 2018), tendo em conta o plano de 

expansão delineado pela APDL. Desta forma, este é um impacte positivo, cumulativo, provável, 

permanente, de longo prazo e de âmbito nacional. Pelo valor estimado de aumento da produção, e 

aumento do VAB, este é um impacte de magnitude forte e muito significativo. 

Criação de emprego 

Outro impacte esperado do NTL está relacionado com a criação de emprego. O EIA estima que com a 

exploração do projeto sejam criados 175 postos de trabalho diretos, associados sobretudo ao tráfego 

portuário e à movimentação de carga contentorizada (nomeadamente, operadores de pórticos e 

estivadores). Para além do emprego direto criado com o projeto, é de esperar que a maior movimentação 

de contentores e as possibilidades de crescimento do comércio daí inerentes estimulem a economia da 

região norte, contribuindo para a criação de emprego indireto e induzido. No EIA é indicado que se estima 

que o novo terminal (e os outros dois projetos associados) criarão cerca de 4.665 novos postos de trabalho 

indiretos e induzidos, dos quais 1.099 postos de trabalho em empresas diretamente ligadas com o setor 

portuário (armadores, agentes de navegação, reboques, fornecedores de bens e serviços aos navios, 

empresas de transporte rodoviário, armazenistas, entre outros). Desta forma, o impacto total no emprego 

foi estimado em quase 5 mil novos postos de trabalho gerado na fase de exploração. Trata-se, portanto, 

de um impacte cumulativo positivo, direto e indireto, provável, de longo prazo, de âmbito nacional e de 

magnitude forte (tendo em conta o número bastante significativo de empregos criados), sendo, por isso, 

muito significativo. 

Mudança e reformulação do porto de pesca 

O NTL exigirá a relocalização de algumas infraestruturas do porto de pesca, nomeadamente do entreposto 

frigorífico. Para além disso, o porto de pesca ficará com maior extensão de acostagem mas com nova 

configuração, passando de uma situação atual de extensão de acostagem de 1.763 metros (1.594 metros 

fixos e 169 metros flutuantes para embarcações mais pequenas) para uma extensão total entre 2.025 

metros (1.149 metros fixos e 876 flutuantes) e 2.136 metros (1.260 metros fixos e 876 metros flutuantes), 

dependendo da alternativa escolhida. 

É de notar que esta reconfiguração do porto de pesca, incluindo as intervenções de reformulação com 

vista à compensação das condições operacionais alteradas pela implementação do NTL, foram definidas 

segundo um acordo estabelecido pela APDL e a DOCAPESCA. 

Apesar desta nova configuração do porto de pesca, não se espera um impacte negativo significativo global 

pelos seguintes motivos: as infraestruturas e equipamentos serão renovados, permitindo uma atualização 
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tecnológica e uma melhoria do serviço no porto de pesca; o aumento da área de acostagem flutuante 

permitirá prestar um serviço de melhor qualidade para as embarcações mais pequenas e artesanais, que 

compõem ainda parte relativamente importante da frota pesqueira em Matosinhos; e a diminuição da 

extensão de acostagem fixa, que é compensada pelo aumento da extensão flutuante apropriada para 

embarcações mais pequenas, enquadra-se na tendência registada de diminuição de embarcações com 

motor matriculadas e com licença de pesca em Matosinhos. 

Adicionalmente, as alternativas descritas no Estudo Prévio apresentam soluções distintas para o programa 

de contrapartidas a receber pelo Porto de Pesca, com impacte nas condições operacionais do mesmo. A 

avaliação realizada no EP salienta que, ainda que sejam diferenças de reduzido significado, as 

contrapartidas previstas na Alternativa 3 e Variante à Alternativa 3 oferecem condições operacionais 

potencialmente mais favoráveis à atividade piscatória do que a oferecida pela Alternativa 2. Desta forma, 

do ponto de vista da socioeconomia e no contexto do impacte negativo de relocalização do Porto de Pesca, 

a Alternativa 3 e a Variante à Alternativa 3 são preferíveis. 

Em suma, a reconfiguração do porto de pesca é um impacte negativo, indireto, provável, permanente, de 

longo prazo, de âmbito local e cumulativo. Este é um impacte com magnitude fraca, e, por isso, pouco 

significativo.  

De forma a atenuar a significância deste impacte (impacte negativo pela reconfiguração do porto de 

pesca) foram delineadas medidas minimizadoras dirigidas à salvaguarda das atividades de pesca no Porto 

de Leixões na fase de exploração, com particular destaque para a salvaguarda das atividades de pesca das 

embarcações com motor de maior dimensão.  

O EIA considera que o impacte negativo pela reconfiguração do porto de pesca com as medidas de 

minimização apresentadas (impacte residual) é nulo. Não obstante, somos de entendimento que, pelo 

facto de as atividades associadas ao porto de pesca passarem a dispor de novas infraestruturas, edifícios 

e equipamentos, assegurando-se que todo o processo seja devidamente articulado com a DOCAPESCA, 

este projeto proporcionará melhorias no dia-a-dia dos seus utilizadores, pelo que se considera o impacte 

positivo, ainda que pouco significativo. 

Aumento do tráfego rodoviário 

Associado ao aumento de movimentação de contentores, prevê-se um impacte negativo resultante do 

aumento de tráfego rodoviário inerente à atividade desenvolvida. 

O EIA estima o seguinte tráfego, em situação média, para a fase de pleno aproveitamento: tráfego médio 

diário anual (TMDA) de 1.238 camiões/dia para o novo terminal de contentores e 253 outros camiões para 

o novo terminal Ro-Ro (ambos integrantes do projeto do NTL). Assim, o tráfego médio diário gerado por 

ambas as origens será de 1.491 camiões/dia, com o número médio de camiões por dia e sentido a ser de 

746; e o número médio de camiões por hora/sentido de 47. Estes valores correspondem a um acréscimo 

de cerca de 60% do tráfego médio diário anual registado no último ano para a totalidade do tráfego de 

veículos pesados que movimentaram a carga do porto de Leixões.  

O acesso de tráfego pesado para o Porto de Leixões faz-se pela Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões 

(VILPL), o que ocorrerá também para o NTL. Um estudo de tráfego realizado com dados de 2017 da Via 

Interna de Ligação ao Porto de Leixões conclui que, mesmo na fase de pleno aproveitamento dos dois 

Polos logísticos e da Plataforma Intermodal e entrando com uma projeção de tráfego do porto de Leixões, 

que aponta para a duplicação do tráfego atual, ultrapassando largamente o acréscimo de tráfego gerado 

pelo projeto em avaliação, esta via dispõe de capacidade para satisfazer tal solicitação, sem 

congestionamentos de tráfego.  

A via de acesso à VILPL é a Via Regional Interior (VRI), autoestrada com três vias em cada sentido, dispondo 

de uma grande capacidade de tráfego, podendo apontar-se para valores nunca inferiores a um tráfego 

médio diário de 60 000 veículos. O EIA indica que, com o aumento gerado pelo projeto de tráfego pesado 
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de 1 491 camiões/dia, espera-se um aumento do tráfego inferior a 4% (face a valores de 2018), o que não 

deverá comprometer o nível de serviço da via. 

No EIA é também avaliada a capacidade e nível de serviço da Via de Cintura Portuária (VCP). O projetista 

admitiu que o volume máximo por via, que traduz a capacidade teórica da via, convenciona-se em 1 700 

uevl31/hora/via. Tendo em conta diversos fatores de ajustamento a introduzir, designadamente, devido 

à existência do túnel sob o acesso ao porto de pesca, às ligações e interseções várias ao longo do trajeto, 

à rotunda de acesso ao porto, cruzamento de acesso aos silos, o projetista admitiu para valor da 

capacidade prática, uma redução da ordem de 50% da capacidade teórica, correspondente, assim, a 850 

uevl/h/via. De acordo com o EIA, o troço crítico da Via de Cintura Portuária situa-se à saída da rotunda de 

acesso ao porto, e entre esta rotunda e a Portaria Principal, onde se junta a totalidade do tráfego de 

veículos pesados que transportam as mercadorias movimentadas atualmente no porto, com o tráfego 

gerado pelo NTL.  

De acordo com a análise efetuada no EIA, estará, em fase de pleno funcionamento do projeto, assegurado 

na VCP um bom nível de serviço no escoamento deste tráfego.  

Conclui o EIA que, nas vias utilizadas para acesso ao NTL (VRI; VILPL; VCP), se irá manter um nível de serviço 

aceitável, mesmo no contexto cumulativo da exploração dos restantes terminais. Desta forma, o EIA 

considera que o impacte negativo resultante do aumento de tráfego rodoviário inerente à atividade do 

projeto em avaliação é direto, provável, permanente, de magnitude fraca e pouco significativo.  

Não obstante, e de modo a robustecer a avaliação em termos socioeconómicos dos impactes gerados pelo 

aumento de tráfego expectável nas vias envolventes que efetuam a ligação à VILPL, VRI e Via de Cintura 

Portuária, em sede de RECAPE, deverá ser apresentado estudo de tráfego adequado. 

No que se refere à possibilidade de utilização de ligação ferroviária para minimizar ou até eliminar este 

impacte negativo relacionado com o aumento do tráfego rodoviário, tal como anteriormente referido, a 

opção pela manutenção e requalificação do porto de pesca na área adstrita ao NTL impede a capacidade 

de servir este terminal com este tipo de ligação. Saliente-se, não obstante, que os investimentos previstos 

pelo Porto de Leixões pretendem triplicar a capacidade ferroviária e permitir o acesso a comboios de 750 

metros, esperando-se um aumento da utilização da ferrovia. 

Aumento dos níveis de ruído 

Por fim, será ainda de esperar um impacte negativo, causado pelo aumento dos níveis de ruído e 

eventualmente de vibrações, resultante da atividade desenvolvida no NTL, incluindo o tráfego rodoviário 

associado. Este impacte é direto, provável, permanente e de âmbito local. Em consonância com a 

avaliação dos descritores ruído e vibrações, trata-se de um impacte de magnitude fraca e pouco 

significativo.  

Intrusão visual  

Apesar de o EIA nada referir acerca deste impacte no âmbito da socioeconomia, considera-se que a 

presença das estruturas do NTL irá constituir uma intrusão visual significativa, com impactes negativos. 

Não obstante, remete-se a devida avaliação para o fator ambiental Paisagem. 

Os impactes identificados não se alteram de forma substancial de acordo com as soluções alternativas em 

avaliação. Ainda assim, a solução Variante à Alternativa 3 aparece como mais favorável, por oferecer 

melhores condições operacionais, já que permite operar com o navio de maiores dimensões do projeto 

ou em dois navios de dimensões intermédias, entre outras vantagens em termos do nível de serviço. De 

igual forma, as contrapartidas a receber pelo porto de pesca previstas nesta alternativa (a par com a 

Alternativa 3) permitem condições mais favoráveis à prática da atividade piscatória (incluindo a criação 

de uma faixa de 14 m de largura, igual à largura da ponte-cais, para uso exclusivo do porto de pesca), 

contribuindo para a mitigação e anulação do impacte negativo associado à relocalização do porto de 
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pesca.  

Fase de desativação  

A fase de desativação de projetos com um prolongado tempo de vida útil, como é o caso do NTL, reveste-

se de grandes incertezas.  

O EIA chama a atenção para o facto de que quando estão em causa custos afundados (sunk costs), sendo 

normalmente mais caro proceder ao respetivo desmonte do que deixar as infraestruturas sem operação 

(mas não abandonadas) no território, não se costuma proceder à desativação propriamente dita das 

estruturas. 

Considera-se assim mais adequado que, aquando do fim do tempo de vida útil do projeto, sejam 

apresentados à Autoridade de AIA estudos que garantam a salvaguarda das melhores práticas ambientais 

conhecidas à data. 

Em síntese, sublinha-se que o valor do investimento associado ao projeto do Novo Terminal de 

Contentores é estimado em cerca de 70 a 90 milhões de euros. 

De acordo com a análise Custo-Benefício efetuada, conclui-se que o projeto é rentável tanto na perspetiva 

da APDL como na perspetiva do futuro Concessionário, evidenciando a vantagem económico-financeira 

do projeto. 

É expectável que o projeto global (investimento público nas acessibilidades e investimento privado no 

Novo Terminal) gere: 

• Um crescimento médio de 2%/ano do movimento de carga contentorizada; 

• Um valor atualizado líquido económico de 180,5 milhões de euros, poupanças nos custos de 

transporte das mercadorias ao longo da cadeia logística de 115 milhões de euros; e 

• Externalidades ambientais positivas de 50 milhões de euros, resultantes da transferência modal 

do transporte rodoviário para o marítimo, com a redução do impacte ambiental e sinistralidade. 

Em acréscimo, tendo ainda em consideração toda a análise efetuada ao longo do presente parecer, 

entende-se que os principais impactes decorrentes do projeto do Novo Terminal de Contentores do Porto 

de Leixões se irão fazer sentir na fase de exploração, prevendo-se impactes positivos muito significativos 

em termos socioeconómicos. 

Não obstante, as componentes relacionadas com a reformulação do porto de pesca, o tráfego rodoviário, 

o aumento do nível de ruído local e a intrusão visual, são impactes negativos que deverão tomados em 

consideração e implementadas medidas para garantir a sua minimização. 

Concorda-se com a avaliação efetuada no EIA de que, no âmbito do descritor socioeconomia, os impactes 

identificados não se alteram de forma substancial de acordo com as soluções alternativas em avaliação. 

Ainda assim, a solução Variante à Alternativa 3 aparece como mais favorável, por oferecer melhores 

condições operacionais, já que permite operar com o navio de maiores dimensões do projeto ou em dois 

navios de dimensões intermédias, entre outras vantagens em termos do nível de serviço. De igual forma, 

as contrapartidas a receber pelo porto de pesca previstas nesta alternativa (a par com a Alternativa 3) 

permitem condições mais favoráveis à prática da atividade piscatória (incluindo a criação de uma faixa de 

14 m de largura, igual à largura da ponte-cais, para uso exclusivo do porto de pesca), contribuindo para a 

mitigação e anulação do impacte negativo associado à relocalização do porto de pesca.  

Em suma, para além de ser a solução mais favorável no resultado da análise multicritério apresentada no 

Estudo Prévio, a Variante à Alternativa 3 é também aquela que se destaca como sendo a mais favorável 

do ponto de vista da socioeconomia. As condições operacionais mais favoráveis oferecidas por esta 

alternativa, traduzem-se em melhor qualidade do serviço prestado, o que, por sua vez, poderá vir a 

representar ganhos económicos e de competitividade para o Porto de Leixões. 
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6.9.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, tendo em consideração o entendimento de que os impactes negativos mais significativos 

poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de minimização, emite-se 

parecer favorável à Variante à Alternativa 3, condicionado à implementação das medidas de minimização, 

bem como à apresentação em sede de RECAPE dos elementos contidos no final deste parecer. 

 

6.10. USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

6.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Uso do Solo 

A área de intervenção ocorre no interior do Porto de Leixões, junto ao molhe sul do Porto de Leixões, na 
zona do atual terminal multiusos e parcialmente na área do porto de pesca (parcialmente), em 
Matosinhos, sendo uma área fortemente intervencionada, impermeabilizada e em que o uso proposto é 
genericamente idêntico ao existente, conforme descreve a Carta de Ocupação do Solo (COS) 2018. 

 

Ordenamento do Território 

Na área em questão aplica-se o Plano Diretor Municipal (PDM) de Matosinhos (Aviso n.º 13198/2019, de 
21 de agosto), sendo que a área de intervenção integra, dentro dos Espaços de Atividades económicas: 
áreas de atividade económicas – área de logística. 

Do ponto de vista das condicionantes identificadas observa-se que a intervenção ocorre dentro da “área 
de jurisdição da APDL” (Lei n.º 34/2014, de 19 de junho, Art.º 11º), ocorre a afetação de áreas integradas 
na Reserva Ecológica Nacional (REN), bem como parece ocorrer a potencial afetação da área de proteção 

ao Monumento Nacional: Padrão do Bom Jesus de Matosinhos.   

 

6.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O impacte do projeto ao nível do uso do solo, considerando que existe uma potenciação da área, será 
positivo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude moderada e intensidade média, pelo que no 
global o impacte positivo é significativo, sendo que ao nível do Ordenamento do Território localizar-se-á 
numa área com especial aptidão para a atividade logística e cumprindo com o articulado do recente Plano 
Diretor de Matosinhos (desde que seja salvaguardado o parecer favorável/favorável condicionado da 
tutela, dada a proximidade e potencial afetação da área de proteção ao Monumento Nacional: Padrão do 
Bom Jesus de Matosinhos), sendo por isso igualmente um impacte positivo significativo. 

Por último, realce-se, dada a apresentação de diferentes alternativas em fase de Estudo Prévio, as quais 
possuem ocupações de diferentes áreas em Reserva Ecológica Nacional (REN) considera-se a área da REN 
que será afetada, sendo a alternativa 3 a que ocupará menos área em REN, não é significativa, quando 
comparando as diferentes alternativas. Mais, de acordo com o Anexo II do Regime Jurídico da REN 
(Decreto-Lei n.º 124/2019 de 28 de agosto), este projeto encontra-se nas ações previstas na alínea e) do 
ponto II (beneficiação de infraestruturas portuárias, …) sendo que na tipologia da REN em questão estas 
ações estão isentas de comunicação prévia à CCDRN. 

Face à avaliação efetuada não se propõem medidas específicas nem programa de monitorização para este 
fator ambiental. 
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6.10.3. CONCLUSÃO 

A apreciação final da avaliação do descritor Território (Uso do solo e Ordenamento do Território) é 
favorável condicionada às disposições contidas no final deste parecer. 

 

6.11. PAISAGEM 

6.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação 

e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 

Cancela d'Abreu et al (2004), a Área de Estudo insere-se no Grande Grupo de Paisagem: “D – Área 

Metropolitana do Porto”. Hierarquizada dentro deste grande grupo, e intercetada pela Área de Estudo, 
surge a Unidade de Paisagem “Grande Porto” (n.º 30). 

D – Área Metropolitana do Porto, que compreende o território entre o litoral norte do porto e o baixo 

douro, com uma morfologia dominantemente plana e ondulada, tendo o rio Douro como elemento 

estruturante. 

As componentes do Projeto localizam-se no Grande Grupo de Paisagem “D – Área Metropolitana do 

Porto”, na Unidade de Paisagem “Grande Porto” (n.º 30). No caso das componentes “Novo Terminal de 
Leixões“ e “Intervenções no Porto de Pesca” situam-se na subunidade de paisagem “Área Portuária de 

Leixões”.  

 

Análise visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica e, nesse contexto, o EIA apresenta também 

uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de 

Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Os mesmos são passíveis de representação gráfica em 

cartografia e que se passam a caracterizar por análise desta para uma Área de Estudo com cerca de 

5.956ha. 

Qualidade Visual da Paisagem (QVP) – é um território que tende para se situar na classe de Qualidade 

Visual “Elevada”, que representa cerca de 56% da área de estudo muito devido à parte marítima/oceânica 

por esta abrangida.  

A área portuária, pese embora considerar-se a existência de alguns valores com caráter de património 

industrial, no conjunto – terraplenos, molhes, quebra-mar, gruas, Titãs, pórticos, outras instalações -, a 

sua imagem revela Qualidade Visual “Baixa”. 

O terrapleno do novo Terminal do Porto de Leixões e a componente “Intervenções no Porto de Pesca” 
localizam-se em áreas que integram as classes de Qualidade Visual “Baixa” e “Média”, embora se possa 
considerar que o espelho de água à qual se sobreporão encerra Qualidade Visual “Elevada” se 
perspetivadas de forma isolada.  

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (CAVP) – A Área de Estudo insere-se, predominantemente, 

na classe de “Baixa”. Corresponde, na sua maioria, à área do oceano e à faixa litoral que é intercetada pela 
Área de Estudo assim como a outras áreas pontuais e muito fragmentadas que ocorrem na matriz mais 

urbana.  

No que se refere ao Projeto, a área do terrapleno apresenta-se inserida nas 4 classes de capacidade de 

absorção visual consideradas, sendo, maioritariamente, as classes de “Elevada” e “Muito Elevada” as 
dominantes. A área mais exterior do terrapleno é a que maior exposição visual apresenta, inserindo-se 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3338 

 

 
Novo Terminal do Porto de Leixões 

65 

nas classes de “Média” e “Baixa”. A componente “Intervenções no Porto de Pesca” caracteriza-se de igual 

modo, mas as suas áreas mais exteriores estão menos expostas, ou seja, têm menos área nas classes de 

“Média” e “Baixa”.  

Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP) - A Área de Estudo insere-se predominantemente na classe de 

“Baixa”, com cerca de 2.415ha representando assim cerca de 41% da Área de Estudo, de acordo com a 
carta apresentada. Segue-se a classe de “Elevada” com cerca de 2.030ha correspondendo a cerca de 34% 
do território definido pelo limite da Área de Estudo. 

No que se refere ao Projeto, todas as componentes localizam-se, predominantemente, na classe de 

Sensibilidade Visual “Baixa”. Apenas a parte mais exterior do terrapleno, ou seja, do cais, se localiza em 
áreas da classe de “Média”. 

 

6.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No caso do Projeto em avaliação, na identificação de impactes, foram detetados impactes de natureza 

estrutural e de natureza visual. Os Impactes na Paisagem identificados são os seguintes: 

Durante a Fase de Construção:  

É durante esta fase que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a Paisagem. Os mesmos 

decorrem da desorganização visual – impactes visuais – transmitida pela presença física de entidades 

artificiais – dragas, batelões e plataforma flutuante - e pelas diversas ações de dragagem, demolição, 

desmonte e transporte de materiais, necessárias executar durante a referida fase. 

Neste contexto de obra e de atividades, importa referir os impactes sobre outra vertente, poucas vezes 

abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da Paisagem, 

complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva a atividade desenvolvida pelas máquinas 

comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora do local, de certa forma 

indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados. 

Assim, como principais alterações na Paisagem, neste caso, portuária identificam-se as seguintes 

situações: 

Impactes estruturais e funcionais 

Da implantação do Projeto decorrerá um acréscimo de área associada à expansão do terrapleno para NO, 

numa faixa com cerca de 87m de largura. Com este avanço, dar-se-á a eliminação do atual espelho de 

água existente entre o limite do atual terrapleno e um dos cais existentes da DOCAPESCA. Associado à 

totalidade do terrapleno será, consolidado, construído e prolongado o cais de acostagem para NO até ao 

extremo do cais da DOCAPESCA existente e mais a NO que se situa já muito próximo do canal de 

navegação. A par desta alteração na área afeta ao Terminal haverá um vasto conjunto de alterações que 

se refletem, sobretudo, na parte funcional, sem repercussões relevantes ao nível estrutural.  

Regista-se toda uma alteração na atual configuração da linha de margem, ainda que totalmente artificial, 

da área portuária do terminal existente e a redução física de área do espelho de água. Apesar do contexto 

industrial, ou portuário, a alteração física proposta configura ainda uma maior artificialização e maior 

monotonia/homogeneização da própria linha de margem. Tal entendimento deve-se ao desaparecimento 

do recortado existente e formalizado pelos 3 cais existentes do lado NO do atual terrapleno, por um lado 

devido à colmatação de um dos três espelhos de água por eles delimitado e por outro devido ao 

prolongamento do cais de atracação existente, que determinará praticamente a oclusão dos dois outros 

espelhos de água. 

No que se refere ao “Porto de Pesca” as alterações propostas introduzir não são de igual dimensão. Apesar 
de estar previsto o aumento do terrapleno, com redução da área de espelho de água, e um cais de 
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acostagem com um desenvolvimento, sensivelmente, paralelo ao canal de navegação, o mesmo terá 

menor expressão física mas conduz à redução da largura do canal de navegação com o seu “afunilamento” 
na parte final devido ao cais.  

A par desta alteração estrutural as restantes alterações nesta área de intervenção são ao nível funcional 

e sem repercussões maiores em termos de linha de margem, sobretudo, porque as mesmas terão lugar 

não só no terrapleno existente como sobre o a construir. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, média magnitude e pouco 

significativo a significativo.  

Impactes visuais: 

Os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da intrusão 

visual resultante da presença de entidades artificiais - estaleiro, camiões, retroescavadoras, gruas 

diversas, central de betão, dragas, batelões e plataforma/pontão flutuante.  

Posteriormente, os impactes visuais devem-se também às ações desempenhadas pelas referidas 

máquinas, bem como às alterações que geram, com maior ou menor relevância, função da magnitude da 

disrupção física imposta, sobre os valores visuais, naturais ou não, em presença, sobre as classes de 

qualidade visual/cénica afetadas e sobre um maior ou menor número de observadores, assim como da 

proximidade a estes. 

Neste contexto de obra e de atividades, importa referir os impactes sobre outra vertente, poucas vezes 

abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da Paisagem, 

complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva a atividade desenvolvida pelas máquinas 

comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora do local, de certa forma 

indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados. 

Os impactes visuais, no presente caso em avaliação, decorrem de 3 situações: 

• Desordem Visual – devido à presença e ação dos equipamentos terrestres e marítimos em 

contexto de construção/obra – estaleiro, camiões, retroescavadoras, gruas diversas, central de 

betão, dragas, batelões e plataforma/pontão flutuante – a operar na parte terrestre e espelho de 

água na construção dos terraplenos.  

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e 

pouco significativo (para o exterior da área portuária) a significativo (para a frente urbana da Av. Norton 

de Matos) a muito significativo (sobre os trabalhadores em obra). 

• Aumento da turbidez do espelho e coluna de água – gerado pela ressuspensão de sólidos e 

remobilização de substâncias adsorvidas para a coluna de água, que conduz à alteração de cor e 

de transparência, que pode comprometer a qualidade visual das águas, particularmente, junto às 

praias de Matosinhos no período de vazante. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e 

pouco significativo a significativo (sobre os observadores da praia de Matosinhos, sobretudo em período 

balnear). 

• Montagem em altura dos pórticos Post-Panamax – impacte visual que decorre do aumento 

progressivo da sua altura determinando um crescendo do impacte visual em termos de magnitude 

e significância, evoluindo de uma situação de irrelevante até um nível muito significativo que 

coincidirá com o momento em que se regista a sua montagem integral com o apoio de 

equipamento de montagem. Níveis de maior magnitude e significância estão dependentes de a 

montagem se realizar, ou não, durante a época balnear ou outra propícia a maiores fluxos de 

natureza pedonal ao longo do passeio público. 
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- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e 

pouco significativo a significativo a muito significativo (sobre a frente urbana mais próxima da Rua Heróis 

de França (cerca de 500m) e sobre parte da frente urbana mais próxima da Av. Norton de Matos, sobre o 

passeio público da Av. Norton de Matos e sobre a praia de Matosinhos).  

Fase de Exploração:  

Na Fase de Exploração os impactes visuais negativos serão gerados quer pela presença permanente da 

componente “Pórticos do Cais” do Projeto quer pela presença temporária de navios de maior 
capacidade/dimensão. Para a análise dos impactes visuais negativos foram geradas as bacias visuais 

potenciais para determinar a expressão dos referidos impactes sobre o território da área de estudo. Assim, 

expressa-se abaixo as seguintes considerações em termos de análise dos impactes visuais negativos: 

Pórticos do Cais 

No que se refere à componente “Pórticos do Cais” estes constituem, no conjunto dos 4, a componente 
mais sensível do Projeto dada a sua expressão vertical. De acordo com a bacia visual potencial verifica-se 

que o impacte se projeta sobre um vasto território da Área de Estudo. Para as maiores distâncias em 

relação à sua posição o impacte visual faz-se sentir, sobretudo, sobre as fachadas do edificado – 

Observadores Permanentes -, mas ao nível dos últimos pisos. No caso das distâncias mais próximas, para 

além das fachadas, é também sobre o espaço público que o impacte visual se projetará e, neste caso, é 

sobre as áreas mais próximas que o impacte visual tenderá a situar-se entre o significativo e o muito 

significativo. Para além do impacte visual que decorre da sua dimensão e escala, mais impositivo a 

distâncias mais próximas, os pórticos determinam uma forte intrusão no horizonte visual do observador, 

determinando até uma certa alteração do perfil do horizonte que a médias distâncias ganha mais relevo.  

Importa ainda referir que o impacte visual desta componente assume um nível de muito significativo no 

sistema de vistas proporcionado a partir do terraço do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, 

sobretudo, o da perspetiva visual para Nordeste. Por outro lado, assistir-se-á a uma alteração de escala 

do terminal face aos pórticos que tenderá para muito significativo.  

No entanto, num contexto portuário, e para o qual o próprio edifício foi concebido, as relações de volumes 

e de escala são muito sensíveis, de tal modo que, a simples presença de um navio de cruzeiro, ainda que 

temporariamente, é ele, por si só, muito desvalorizador e promotor da alteração da escala do edifício e 

de todas as referências que a este possam estar associadas.  

As orientações para a sua cor/matiz/tonalidade será “mate”, no âmbito das medidas de minimização que 
o Proponente deverá apresentar conforme expresso no EIA/Aditamento, o que permite uma minimização 

ainda relevante do seu impacte visual. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, elevada magnitude e pouco 

significativo (distâncias superiores a 2km – casa de chá, a NO) significativo (distâncias até 2km – piscina 

de marés de Leça, a NO, e Forte de São Francisco Xavier a SE) a muito significativo (distâncias até 1km de 

que se destaca o Forte de Nossa Senhora das Neves - Leça da Palmeira -, a NO, e em termos de espaço 

público a Rua Heróis de França, Av. Norton de Matos, passeio público da Av. Norton de Matos e sobre a 

praia de Matosinhos assim como as frentes urbanas das referidas vias). 

Parque de Contentores 

Os impactes visuais decorrentes da presença dos contentores empilhados, tendo em consideração as 

bacias visuais geradas para a situação de maior contentorização, ou seja, a mais desfavorável em altura e 

metros de frente contínua, determinarão impactes significativos sobre toda a frente urbana edificada mais 

próxima da Rua Heróis de França (cerca de 500m) e sobre parte da frente urbana mais próxima da Av. 

Norton de Matos, sobre o passeio público da Av. Norton de Matos e sobre a praia de Matosinhos.  
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A expressão visual da sua presença será semelhante aos depósitos/reservatórios atualmente existentes, 

embora passe a ter maior frente/extensão contínua e menos permeável, sobretudo, sobre a praia de 

Matosinhos e passeio público da Av. Norton de Matos. Contudo, a sua posição é mais recuada em relação 

ao alinhamento dos referidos depósitos que é, sensivelmente, coincidente com os atuais limites físicos da 

disposição dos contentores. Tal cenário permite uma minimização dos impactes visuais associados, em 

particular, à frente exposta à praia de Matosinhos e passeio público da Av. Norton de Matos e que será 

ainda minimizado no âmbito das medidas de minimização que o Proponente deverá apresentar conforme 

expresso no EIA/Aditamento. 

Sobre a frente urbana de Leça da Palmeira não se considera que tendam para significativos. A verificar-se 

será em localizações ou espaços pontuais em termos de espaço público. Ao nível das fachadas edificadas 

considera-se idêntica a apreciação.  

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida magnitude e pouco 

significativo a significativo (Rua Heróis de França, Av. Norton de Matos, passeio público da Av. Norton de 

Matos, assim como as frentes urbanas das referidas vias, e sobre a praia de Matosinhos). 

Navios em trânsito 

Atualmente, na zona do estuário do rio Leça e do canal de navegação observam-se navios em circulação, 

com várias dimensões, ou atracados, com algum tempo de permanência. Na Fase de Exploração a tipologia 

dos navios, ou as suas dimensões serão, potencialmente, diferentes com o futuro aprofundamento do 

canal e aumento de capacidade de operacionalidade do porto de Leixões.  

Contudo, tal não se traduzirá, necessariamente, num maior volume de tráfego e de navios de maior 

dimensão. Ao acederem navios de maior dimensão tal poderá traduzir-se numa menor frequência de 

entrada e permanência de navios de igual ou diferente tipologia. 

Em virtude de não existirem dados concretos quanto ao número potencial, ou real, de navios, que possam 

vir a aportar em Leixões, considera-se que o impacte visual negativo decorrente da circulação de navios, 

em plena boca do estuário, está dependente da sua frequência, tempo de permanência e dimensão, não 

passível de uma apreciação mais informada no âmbito desta avaliação e projeto e, consequentemente, 

de uma avaliação adequada.  

Contudo, havendo de facto, uma entrada de navios de maior porte em detrimento do dos atuais, ou a par 

dos atuais, o impacte visual tenderá para ser mais significativo, se o número de navios a fazer escala no 

porto aumentar relativamente ao número dos que atualmente entram à barra, mas de menor dimensão.  

No que se refere à classificação dos impactes visuais negativos resultantes da presença de navios de maior 

dimensão, dada a sua escala desmesurada, considera-se que os mesmos se situarão entre o significativo 

e o muito significativo, sobretudo, sobre a frente urbana da Rua Heróis de França e sobre parte da frente 

urbana mais próxima da Av. Norton de Matos, sobre o passeio público da Av. Norton de Matos e sobre a 

praia de Matosinhos.  

Contudo, ao nível do espaço público o referido impacte não assume a mesma significância em todas as 

áreas atrás referidas, dado que, para além das distâncias que se podem verificar, sobretudo, ao longo da 

Av. Norton de Matos, nem todos os locais das referidas vias e passeios públicos têm perspetivas abertas 

e perpendiculares que potenciem a visão integral de um cenário composto por uma sequência contínua 

de 2 ou 3 navios atracados, ou seja, as perspetivas mais diagonais não permitem a perceção visual de 

conjunto de um alinhamento de navios como acontece se os mesmos se posicionem num ângulo visual 

perpendicular à vista do observador.  

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e 

pouco significativo a significativo a muito significativo (pontualmente e em determinados pontos/áreas 
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das vias públicas - Rua Heróis de França, Av. Norton de Matos, passeio público da Av. Norton de Matos e 

sobre a praia de Matosinhos e frentes urbanas das referidas vias). 

Impactes Cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos o desenvolvimento e a existência de 

projetos na Área de Estudo, de igual ou diferente tipologia, que contribuam para a alteração estrutural, 

funcional e visual da Paisagem.  

Em relação aos de igual tipologia, e durante a Fase de Construção, não estão previstos outros projetos que 

decorram em simultâneo, espacialmente e/ou temporalmente.  

No que se refere a projetos de outra natureza e/ou tipologia, embora todos de âmbito portuário, que 

intersectam a área de estudo considerada, neste caso, para a Paisagem, destacam-se em particular os 

projetos previstos do “Prolongamento do Quebra-Mar Exterior do Porto de Leixões” e das “Acessibilidades 
Marítimas do Porto de Leixões“. Ambos são complementares ou uma continuidade do Projeto em 

avaliação, ou seja, o prolongamento do quebra-mar visa dar níveis de segurança à navegabilidade atual e 

futura e as dragagens visam possibilitar a entrada e navegabilidade do canal a navios de maior dimensão 

que se dirigirão ao Novo Terminal de Leixões. Daqui decorre a total interdependência dos 3 projetos, ou 

noutra perspetiva a total dependência do funcionamento do Novo Terminal de Leixões dos dois anteriores 

já aprovados em termos ambientais, dado que foram sujeitos a um procedimento de avaliação de impacte 

ambiental. 

Na Fase de Construção não se considera que se registem impactes muito significativos em termos 

cumulativos entre os 3 projetos, ou do atualmente em avaliação com os outros dois. Pontualmente, poder-

se-ão registar impactes muito significativos. As obras de construção que decorrerão para a execução do 

“Quebra-mar” serão, substancialmente e, comparativamente às demais, muito mais percecionadas, 

visualmente, a partir do espaço público e frentes urbanas edificadas do que as obras que decorrerão no 

local do terrapleno no interior do porto de Leixões, ou seja, a magnitude do impacte será maior no caso 

da obra de prolongamento do quebra-mar, sendo que o impacte da sua construção tenderá para 

significativo. Também a construção do terrapleno do terminal tenderá para se constituir como um impacte 

significativo, sobretudo, sobre a frente edificada da Av. Norton de Matos. No que se refere à execução das 

dragagens, dada a sua maior área de intervenção se realizar nas águas interiores do porto os impactes 

visuais negativos não se projetarão para o exterior, com exceção das que decorrerão na embocadura do 

porto.  

No entanto, todos os 3 projetos, nos quais se inclui a deposição de dragados junto às praias, poderão 

contribuir para a formação sinergética de plumas de turbidez que poderá traduzir-se num impacte 

significativo a muito significativo ao nível da alteração das características visuais da superfície do espelho 

de água – cor e transparência -, em particular, em frente da praia de Matosinhos, comprometendo a 

qualidade visual da superfície da água do mar, com consequente, perda de valor cénico da superfície do 

espelho de água do mar, que se considera como tendo Qualidade Visual “Elevada”. Para o cenário exposto 
terão de concorrer em simultâneo, ou cumulativamente, as situações mais adversas como à existência de 

total sobreposição temporal, verificar-se um regime de vazante de maré, ondulação e/ou ventos que 

promovam a evolução da pluma na direção da praia de Matosinhos e se tal se verificar na época balnear 

e/ou em períodos propícios à presença de um maior número de observadores quer na praia quer na Av. 

Norton de Matos e respetiva frente urbana. 

Na Fase de Exploração de igual modo os 3 projetos poderão concorrer em simultâneo para se registarem 

impactes cumulativos negativos, sobretudo visuais. Nesta fase o quebra-mar estará concluído e constituirá 

uma intrusão visual no horizonte que se reveste de um impacte visual negativo significativo.  

No caso do Terminal de Leixões, o mesmo contribuirá para que se registe um impacte visual negativo 

cumulativo, sobretudo, com o quebra-mar, dado que as dragagens de manutenção, não representarão 
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um acréscimo substancial. No que se refere ao Terminal em concreto ter-se-ão 3 componentes que 

contribuirão para maior ou menor impacte visual negativo cumulativo: navios em presença; pórticos de 

cais e os contentores. No pior cenário – navios de maior dimensão atracados, contentorização máxima e 

pórticos de cais - o Terminal, na componente “Pórticos de cais”, e o quebra-mar determinarão impactes 

muito significativos, sendo, contudo, um cenário que, a verificar-se, se considera como pontual e 

temporário, ainda que possa ocorrer com alguma frequência. 

A componente “Pórticos de cais” é a que mais determinará impactes visuais negativos cumulativos com o 
quebra-mar. Tal entendimento deve-se, por um lado, a serem estruturas que se impõem com uma forte 

expressão visual sobre a envolvente mais próxima, acima já referida, e por outro, por serem visíveis a 

distâncias significativas. São estruturas fortemente intrusivas na Paisagem que determinarão, por um lado 

uma alteração de escala das várias referências existentes devido à sua expressão vertical e altura, e por 

outro serão responsáveis pelo seccionamento do campo visual do observador e alteração do perfil do 

horizonte. 

No caso do “Quebra-mar” importa referir que o mesmo constitui um acrescento aos existentes e que a 
construção e expansão da área portuária e dos molhes transformaram de forma muito negativa e muito 

significativa a linha de costa destruindo todo o valor visual da orla marítima, e impedindo a ligação e 

continuidade visual e aberta entre Leça da Palmeira, e mesmo Matosinhos, e a foz do rio e mar/oceano.  

O impacte visual do “Quebra-mar” mais relevante será o de formar uma “barreira” contínua, opaca e 

escura, impedindo a visualização da linha do horizonte formada pelo mar/céu, ao se interpor como uma 

intrusão visual entre o observador e o horizonte, reduzindo assim, não só a profundidade de campo, como 

cumulativamente a largura (amplitude horizontal) desse mesmo campo visual, assim como a própria 

qualidade visual do campo de visão dos observadores.  

Esta apreciação é aplicável, sobretudo, aos observadores associados à praia de Matosinhos, ao passeio 

público da Av. Norton de Matos e à respetiva frente urbana. Contudo, o impacte visual gerado pelo 

“quebra-mar” não é uniforme sobre a faixa litoral terrestre dado o ângulo do alinhamento oblíquo 
formado com a linha de costa, e a face/extensão a esta exposta, determina uma diferente perceção do 

impacte e, consequentemente, torna-o variável na sua significância para cada ponto de onde o mesmo é 

visualizado.  

Há ainda a referir que ambos - Pórticos de cais e quebra-mar – se localizam em pontos relativamente 

distantes e, consequentemente, a visibilidade direta e imediata não potencia a visualização dos dois 

sempre em simultâneo, dependendo, naturalmente, do posicionamento do observador. Contudo, esta 

apreciação não pretende relativizar o impacte visual negativo de ambos que se configura como um 

impacte cumulativo significativo a muito significativo dependendo dos locais de observação, mas que na 

generalidade se situam em toda a frente litoral da praia de Matosinhos e passeio público adjacente a esta 

e que se desenvolve junto à Av. Norton de Matos e respetiva frente urbana. Para o lado norte, ou seja, 

para Leça da Palmeira e para toda a zona mais interior, ou a montante da frente urbana Av. Norton de 

Matos o impacte, atrás referido, não tem expressão em termos cumulativos. 

No que se refere aos “Pórticos de cais” está prevista a sua pintura exterior com uma tonalidade branca 

mate, como medida de minimização ativa e que com a qual o Proponente se comprometeu no que se 

refere à sua execução efetiva. A adoção desta medida permitirá reduzir a expressão do impacte visual, 

comparativamente às cores tradicionais – azul-escuro e vermelho/zarcão - que estará associado à sua 

presença durante a Fase de Exploração. Por outro lado, o seu alinhamento/disposição, assim como a 

distância dos dois mais a NO constituem uma minimização do impacte visual negativo, embora se tratem 

de medidas de minimização passivas. Poderão ainda ser consideradas 2 medidas de minimização: uma 

relativa à montagem dos pórticos em função do aumento da solicitação, determinada pelo mercado em 

termos de volume (TEU) de contentores e outra que considere a deslocação dos pórticos, em fase de não 
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operacionalidade, mais para o interior do cais, permitindo maior afastamento, ainda que relativo, 

minimizando o impacte visual sobre os locais já acima referidos. 

No que se refere à componente “Contentores” verifica-se que a sua frente proposta, mais chegada à praia 

e à marginal de Matosinhos, apresenta alguma distância e é, sensivelmente, coincidente com a atual. No 

pior cenário, o de contentorização máxima, a sua expressão visual será mais significativa e terá um 

impacte cumulativo mais significativo. Contudo, serão consideradas medidas de minimização que 

permitem uma distribuição de contentores em que deverão ser privilegiadas as posições mais interiores 

do terrapleno do Terminal de modo a que apenas nas situações mais limite sejam ocupadas as posições 

mais expostas. Deste modo, procura ter-se uma frente de contentores empilhada menos expressiva e mais 

irregular no perfil, ou seja, uma distribuição mais orgânica e menos cerrada. 

Importa, no contexto da significância dos impactes das ações, quer em Fase de Construção, quer em Fase 

de Exploração, referir a importância do ruído audível associado às mesmas que são cumulativas com todas 

as atividades que atualmente se desenvolvem no porto de Leixões e que continuarão a realizar-se. O 

mesmo configura situações que conduzem à rejeição dos locais de fruição, pela alteração da sua qualidade 

acústica e, como tal, a verificar-se uma eventual redução da presença de observadores não se pode 

considerar que seja uma minimização dos impactes potenciais associados ao Projeto. Nestes termos, 

revela-se também necessário atuar ao nível das fontes de ruído, sobretudo, na origem para que o mesmo 

não se projete sobre os locais de lazer e permitam o bem-estar, de que se destacam os locais da praia de 

Matosinhos e o passeio público da Av. Norton de Matos. Realça-se, neste contexto, que a Paisagem 

contribui fortemente para o bem-estar e que o ruído é, por si só, um fator perturbador desse estado, mas 

também o é na medida em que o mesmo é um forte perturbador de uma perceção e apreensão da 

Paisagem com níveis de qualidade elevados. A qualidade acústica e a identidade sonora do local, são, de 

certa forma, indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados. 

O conjunto dos projetos previstos a executar contribuirão de forma significativa para reforçar o já 
elevadíssimo grau de artificialização das margens e foz do rio Leça e da linha de costa litoral. A linha da 
margem do rio Leça e da sua foz, é hoje completamente artificial, linearizada/geometrizada sem qualquer 
valor cénico por si só, com a forte agravante de contaminar visualmente toda a envolvente mais natural, 
ou não, que apresenta muito claramente um elevado valor cénico impedindo mesmo uma ocupação do 
solo multifuncional. 

Comparação de Alternativas:  

Relativamente às alternativas consideradas para a forma da plataforma do terminal e, consequentemente, 

para a orientação do cais de acostagem, considera-se que a Alternativa 2 configura uma melhor solução 

com base em duas razões: 

• A sua menor extensão permite manter maior heterogeneidade visual de situações, por manter o 

recorte das linhas artificiais que definem os limites dos cais existentes e plataformas, assim como, 

manter a permeabilidade visual do espaço e do espelho de água que penetra entre os cais 

existentes; 

• O alinhamento segundo uma diagonal do Cais de acostagem, ainda que relativamente ligeiro, em 

relação à linha de costa, permite uma minimização do impacte visual sobre os observadores que 

se situem em alguns ponto da marginal e da praia de Matosinhos, dado que os pórticos ficarão, 

em determinadas perspetivas visuais, sobrepostos, reduzindo a perceção da sua totalidade. 

Como segunda solução considera-se a Variante à Alternativa 3, sobre a qual, se refletiu maioritariamente 

a avaliação realizada. Esta solução determina os impactes acima identificados, sendo que, a sua menor 

desvantagem, comparativamente às demais duas, é o aspeto do cais de acostagem ser mais comprido e, 

como tal, permitir que os pórticos do cais, sobretudo, os 2 mais a NO se afastem da marginal e praia de 

Matosinhos, minimizando assim os impactes visuais. Por outro lado, comparativamente às outras duas 
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soluções – Alternativa 2 e Alternativa 3 – o potencial maior espaçamento entre os pórticos, cria uma 

intrusão visual menos “opaca” permitindo maior permeabilidade visual. 

No que se refere às alternativas para o “Cais de acostagem” considera-se a “Solução C – Uma solução de 

plataforma portuária em estrutura porticada aberta” como a menos impactante em termos visuais, dado 
a mesma se traduzir visualmente numa espécie de consola, tornando esta estrutura mais leve visualmente 

e, por outro lado, permitir a continuidade visual do plano de água e o fluir livremente do mesmo. 

 

6.11.3. CONCLUSÃO 

Da avaliação acima exposta considera-se que o Projeto é gerador de impactes negativos de várias 

magnitudes e significâncias. No presente caso, registam-se situações significativas, sobretudo, a nível 

visual, acima já devidamente identificados. Alguns dos impactes são de natureza temporária outros 

permanecerão no tempo.  

Em termos de impactes cumulativos, considera-se que o Projeto constitui um impacte significativo em 

termos de artificialização física e visual da Paisagem. 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, emite-se parecer favorável à execução do Projeto 

da Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões na vertente da Alternativa 2 do Arranjo do Terminal 

ou da Variante à Alternativa 3 condicionado à implementação integral e estrita do conjunto das medidas 

de minimização apresentadas para as diferentes fases do Projeto e constantes no final deste parecer. 

 

6.12. PATRIMÓNIO CULTURAL 

6.12.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O fator Património é um dos fatores ambientais estudados, incluindo arqueólogos na equipa técnica 

responsável pela sua elaboração. A metodologia teve em conta os termos previstos no “Regulamento dos 

Trabalhos Arqueológicos” e na “Circular Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico” 

de 10 de setembro de 2004. 

Do ponto de vista patrimonial, a situação de referência existente caracterizava-se por uma área com 

elevada sensibilidade arqueológica e bastante complexa, onde são conhecidos mais de 80 ocorrências 

arqueológicas (CNS 28708, 34897 e 35059, bem como CA 1493, 2554, 2910, 3200, 3485, 3976, 4146, 4151, 

4153, 4155, 4156, 4189, 4256, 4304, 4314, 4328, 4329, 4353, 4369, 4378, 4380, 4384, 4386, 4391, 4392, 

4440, 4732, 5133, 5137, 5143, 5144, 5150, 5162, 5170, 5171, 5175, 5176, 5183, 6605, 6867, 7076, 7126, 

7154, 7184, 7189, 7219, 7251, 7318, 7889, 7952, 7953, 7954, 7955, 7957, 7961, 8517, 8550, 8551, 8553, 

8554, 8555, 8560, 8561, 8562, 8580, 8602, 8613, 8618, 8621, 8625, 8627, 8639, 8715, 8770, 8980, 9102, 

9103 e 9104, nomeadamente os naufrágios CA 4373 e 4387), bem como outros sítios arqueológicos que 

se encontram em meio terrestre (CNS 3778, 4964, 5261, 15715, 31925).  

A área de incidência direta e indireta em meio terrestre implica com a Zona Geral de Proteção (ZGP) do 

Monumento Nacional (MN) Padrão do Bom Jesus de Matosinhos (Decreto n.º 129/77 de 29 de Setembro), 

e localiza-se junto das servidões administrativas da Zona Especial de Proteção (ZEP) do MN da Casa de Chá 

da Boa Nova e das Piscinas de Marés de Leça da Palmeira (Portaria n.º 608/2012, de 24 de Outubro) e do 

Imóvel de Interesse Público (IIP) do Forte de Leça da Palmeira (Decreto n.º 44 075 de 5 de Dezembro), 

entre outras. 

No EIA são registados 87 vestígios em meio aquático, 30 destes ocorridos dentro do Porto de Leixões e 

alguns com a indicação que foram “removidos” nas sucessivas dragagens de manutenção ou associadas a 
projetos de expansão do porto. A maioria destas ocorrências corresponde a naufrágios contemporâneos. 

Verifica-se assim que as obras requeridas são intrusivas no subsolo, com possível afetação de estruturas 
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e depósitos de origem antrópica arqueologicamente relevantes e com ocorrência de preexistências. 

Foram também remetidos à Comissão de Avaliação os pareceres das entidades externas e a síntese do 
Relatório da Consulta Pública, havendo 5 entidades onde o Património é tido em consideração ou com 
questões que podem ter implicações sobre este fator, como a seguir se assinala. 

A Câmara Municipal de Matosinhos solicita que o Monumento Nacional do Padrão do Bom Jesus de 
Matosinhos seja devidamente enquadrado na “mancha de intervenção dos Serviços Oficinais / 
Parqueamento de Equipamentos / Reparação de Contentores” face ao impacto da área de contentorização 
na paisagem.  

Referem que o projeto deve ter em conta os limites da servidão administrativa existente e considerar o 
impacte paisagístico nesse alinhamento que não é “explorado nas simulações apresentadas, sugerindo 
que o desenvolvimento deste espaço deve ser mais contido a sul, relativamente à proposta de 
intervenção”.  

Esta autarquia refere ainda que no projeto de execução devem ser adotadas medidas objetivas para 
“privilegiar o transporte ferroviário” e promover uma “terceira travessia do rio Leça”, cujas áreas devem 
ser alvo de caracterização, avaliação e medidas de minimização relativas ao fator Património. 

A Autoridade Marítima Nacional e a Capitania do Porto de Leixões, nas suas apreciações, referem o 
Monumento Nacional do Padrão do Bom Jesus de Matosinhos e o espaço envolvente. A primeira, 
atentando que o desgaste sobre o monumento é causado por efeitos dos elementos atmosféricos e que 
o volume de movimentos estimado no novo terminal irá aumentar significativamente, considera que se 
deve garantir a harmonia do espaço envolvente ao monumento. A segunda, que se deve acautelar os 
impactes do ruído e na paisagem sobre o espaço envolvente ao monumento e que é usado para eventos 
de nível cultural, recreativo e lúdico. 

O Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental propõe a implementação de soluções que 
minimizem os impactes ambientais associados ao aumento do tráfego marítimo, nomeadamente a criação 
de ilhas flutuantes ou recifes artificiais. As soluções desta medida de mitigação complementar terão 
também de acautelar a caracterização, avaliação e medidas de minimização relativas ao fator Património. 

A DOCAPESCA refere que está previsto executar um conjunto de intervenções, como a construção de 
novos edifícios e obras marítimas com equipamentos associados, que também devem ser alvo de prévia 
avaliação. Do mesmo modo, essa avaliação terá que ser garantida para as soluções internas de 
escoamento dos contentores no porto, proposta feita pelas Infraestruturas de Portugal, I.P. no que 
concerne ao transporte ferroviário. 

Numa avaliação global conclui-se que “não existem diferenças significativas entre as alternativas”, ou seja, 
“relevantes para a decisão”. Na análise destas alternativas é referido que do ponto de vista do Património 
Cultural, pela sua ausência, não é apresentada nenhuma alternativa como sendo a mais favorável, análise 
com a qual se concorda, mesmo considerando que algumas destas soluções têm uma menor área de 
impacte/implantação.  

No que concerne às Medidas de Minimização propostas, considera-se que: 

• Se deve garantir o cumprimento dos pressupostos para a caracterização do Património Cultural; 

• A sua redação deverá refletir as propostas efetuadas (incluindo os pareceres externos e a consulta 

pública), deve atender às implicações conceptuais e à articulação com os outros fatores; 

• Para a Fase de Construção e de Exploração devem ser consideradas medidas para a salvaguarda 

patrimonial que se verifiquem necessárias; 

• Se deve proceder a um reajustar da localização de algumas das medidas nas várias fases do 

projeto; 
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• Deve assegurar a articulação com algumas das medidas de minimização consideradas nos projetos 

complementares previstos para o local. 

 

6.12.2. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que numa avaliação ponderada dos impactes, estes são pouco 

significativos, podendo haver impactes positivos. Após a adoção das medidas de minimização preventivas 

e/ou de minimização os impactes deixam de ser significativos, pelo que se considera de menor relevância 

e preponderância deste fator ambiental. Assim, emite-se um parecer favorável condicionado às 

disposições contidas no final deste parecer. 

 

7. ANÁLISE COMPARATIVA DAS ALTERNATIVAS 

7.1. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 

Em termos de alternativa zero, isto é, na ausência do projeto, o EIA prevê que a evolução da situação de 
referência passará por: 

• Continuação da especialização económica de Matosinhos nas atividades de pesca, comércio e 

transporte e armazenagem; 

• Continuação do crescimento significativo da movimentação de mercadorias (incluindo 

contentorizadas) no Porto de Leixões, mas limitado à capacidade instalada disponível; 

• Perda de competitividade a médio prazo do Porto de Leixões pela limitada capacidade disponível 

para tráfego contentorizado, e pela falta de condições, a nível de fundos e comprimento de cais, 

que permitam receber e acostar navios de maiores dimensões; 

• Crescimento do setor do turismo no Grande Porto, incluindo o subsetor do turismo de cruzeiros. 

Na ausência do projeto não são esperadas alterações significativas à situação atual nos restantes fatores 

ambientais. 

Integram o âmbito do EIA 3 alternativas (alternativa 2, alternativa 3 variante à alternativa 3), Figura 4 e 

Quadro 3, para a configuração portuária do NTL. 

Para as alternativas 2 e 3 de configuração do terminal, foram desenvolvidas duas soluções estruturais em 

fundação direta, com recurso a caixotões de betão armado, e uma em estrutura porticada:  

• Solução A – Uma solução de cais contínuo em caixotões, menos eficiente em termos de dissipação 

da agitação no interior do porto;  

• Solução B – Uma variante estrutural de frente não contínua em caixões de betão armado que, do 

ponto de vista hidráulico, por constituir uma estrutura parcialmente aberta, confere uma melhor 

dissipação da agitação no interior do porto;  

• Solução C – Uma solução de plataforma portuária em estrutura porticada aberta, procurando 

maximizar o objetivo de atenuação da agitação no interior do porto.  

A Variante à Alternativa 3 apenas prevê a Solução C. 

Para a maioria dos descritores considerou-se que os impactes associados, a qualquer uma das alternativas 

de implantação e de cais do novo terminal, bem como as alternativas estruturais para as novas 

infraestruturas do porto de pesca, apresentam diferenças pouco significativas. 

Salientam-se de seguida os fatores ambientais em que tal diferenciação foi mais evidente: 
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No que se refere à Hidrodinâmica e Regime sedimentar em termos da circulação, considerando as 

alternativas do projeto e embora não se perspetivem diferenças na magnitude e significado do impacte, 

ambos reduzidos, é possível referir-se: 

• Entre as alternativas de implantação do novo terminal, considera-se mais favorável a Alternativa 

3 por ser aquela com menor área ocupada pelas infraestruturas portuárias e que causa menor 

constrangimento à circulação na zona do porto de pesca; a Variante à Alternativa 3 é considerada 

a mais desfavorável, devido a constringir mais a zona do porto de pesca. As diferenças entre estas 

são, contudo, diminutas; 

• Tomando as alternativas de cais do novo terminal, afigura-se mais favorável a solução de cais em 

estacas (alternativa C), que permite menor constrangimento à circulação e menor área ocupada 

do plano de água pré- existente; comparativamente, a solução de cais contínuo (alternativas A) 

em caixotões apresenta maior área ocupada do plano de água, sendo a mais desfavorável;  

• O mesmo princípio é aplicável às novas infraestruturas do porto de pesca.  

Relativamente ao fator ambiental Paisagem considera-se que a Alternativa 2 configura uma melhor 

solução com base em duas razões: 

• A sua menor extensão permite manter maior heterogeneidade visual de situações por manter o 

recorte das linhas artificiais que definem os limites dos cais existentes e plataformas assim como 

manter permeabilidade visual do espaço e do espelho de água que penetra entre os cais 

existentes; 

• O alinhamento segundo uma diagonal do Cais de acostagem, ainda que relativamente ligeiro, em 

relação à linha de costa, permite uma minimização do impacte visual sobre os observadores que 

se situem em alguns ponto da marginal e da praia de Matosinhos, dado que os pórticos ficarão, 

em determinadas perspetivas visuais, sobrepostos, reduzindo a perceção da sua totalidade. 

Como segunda solução considera-se a Variante à Alternativa 3, sobre a qual, se refletiu maioritariamente 

a avaliação realizada. Esta solução determina os impactes acima identificados, sendo que, a sua menor 

desvantagem, comparativamente às demais 2, é o aspeto do cais de acostagem ser mais comprido e, como 

tal, permitir que os pórticos do cais, sobretudo, os 2 mais a NO se afastem da marginal e praia de 

Matosinhos, minimizando assim os impactes visuais. Por outro lado, comparativamente às outras duas 

soluções – Alternativa 2 e Alternativa 3 – o potencial maior espaçamento entre os pórticos, cria uma 

intrusão visual menos “opaca” permitindo maior permeabilidade visual. 

No que se refere às alternativas para o “Cais de acostagem” considera-se a “Solução C – Uma solução de 

plataforma portuária em estrutura porticada aberta” como a menos impactante em termos visuais, dado 
a mesma se traduzir visualmente numa espécie de consola, tornando estra estrutura mais leve 

visualmente e, por outro lado, permitir a continuidade visual do plano de água e o fluir livremente do 

mesmo. 

No que aos Recursos Marinhos diz respeito: 

Atividade Piscatória 

As alternativas apresentam soluções distintas para o programa de contrapartidas a receber pelo Porto de 

Pesca, com impacte nas condições operacionais do mesmo. A avaliação realizada no Estudo Prévio salienta 

que, ainda que sejam diferenças de reduzido significado, as contrapartidas previstas na Alternativa 3 e 

Variante à Alternativa 3 oferecem condições operacionais potencialmente mais favoráveis à atividade 

piscatória do que a oferecida pela Alternativa 2. 
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No contexto do impacte negativo de relocalização do Porto de Pesca, do ponto de vista da atividade 

piscatória, a Alternativa 3 e a Variante à Alternativa 3 são preferíveis. 

Sistemas Ecológicos 

De referir apenas que a solução C, relativa à construção do cais em estacas, e que pode ser adotada em 

qualquer uma das alternativas propostas, promove a criação de novos habitats, sendo portanto aquela 

que do ponto de vista do impacte nos sistemas ecológicos se considera a mais favorável.  

No ponto de vista da Socioeconomia e no contexto do impacte positivo gerado pelo aumento de 

capacidade de movimentação de contentores, destaca-se a variante à Alternativa 3, com uma capacidade 

potencial de movimentação de contentores (em cais e em parque) superior ao mínimo exigido e uma 

maior flexibilidade operacional e nível de serviço.  

Os impactes identificados não se alteram de forma substancial de acordo com as soluções alternativas em 

avaliação. Ainda assim, a solução Variante à Alternativa 3 aparece como mais favorável, por oferecer 

melhores condições operacionais, já que permite operar com o navio de maiores dimensões do projeto 

ou em dois navios de dimensões intermédias, entre outras vantagens em termos do nível de serviço. De 

igual forma, as contrapartidas a receber pelo porto de pesca previstas nesta alternativa (a par com a 

Alternativa 3) permitem condições mais favoráveis à prática da atividade piscatória (incluindo a criação 

de uma faixa de 14 m de largura, igual à largura da ponte-cais, para uso exclusivo do porto de pesca), 

contribuindo para a mitigação e anulação do impacte negativo associado à relocalização do porto de 

pesca. 

 

7.2. CONCLUSÃO 

Quanto às alternativas apresentadas, atendendo a que nenhuma delas origina impactes acrescidos, 

considera-se viável a “Variante à Alternativa 3”, e, por conseguinte, a solução de plataforma portuária em 

estacas (C), já que foi a única solução estrutural adotada para esta alternativa de configuração, por se 

considerar que aquela será a mais vantajosa, de acordo com critérios económicos, de operacionalidade e 

segurança.  

 

8. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

8.1. SÍNTESE DOS PARECERES EXTERNOS 

No âmbito da Consulta a Entidades Externas foram recebidos os pareceres emitidos pelos Municípios de 

Matosinhos e do Porto, Capitania do Porto de Leixões, DOCAPESCA, Portos e Lotas, S.A., Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e 

Ambiental (CIIMAR), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), APA/Divisão de Pós 

Avaliação e Prevenção de Acidentes Graves e Infraestruturas de Portugal, I.P. (IP). 

 

Câmara Municipal de Matosinhos 

Este município apresenta um conjunto de considerandos e recomendações sobre o projeto que a seguir 

se expõem: 

No que se refere à área de oficinas: 

a) A área oficinal, como zona de intervenção e reparação de equipamentos não pode ser potenciada 

em área contígua à malha urbana de relevo, pois que esta conjuga habitação com forte presença 

de restauração. 
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b) A considerar o espaço como oficinal, destinado à reparação de contentores, concorrer-se-á para 

o agravamento do descritor Ruído, face à proximidade da malha urbana. 

c) Concordamos que a área assinalada em mancha sirva para edificado destinado a escritório, com 

cércea a harmonizar no espaço envolvente, cuja solução encontre simultaneamente outras 

valências, viabilizando urna interação com a comunidade, que seja fruível e que promova a 

estratégia de restauração de zona, harmonizando e dinamizando o diálogo com a Cidade e as 

atividades existentes na envolvente. 

No que se refere à contentorização IMGD5 e OOD6: 

Considera que a proposta de parquear contentores fora de norma e contentores com produtos perigosos 

na zona mais próxima do buffer de 50 metros não é uma opção equacionável, pelo que terá de ser 

estudada uma outra solução, mediante relocalização suficientemente afastada da zona de interface com 

a área urbana contígua, como forma de salvaguarda das populações, tendo também presente as sugestões 

vertidas no ponto anterior - alínea c). 

A alternativa a estabelecer terá que procurar ser equilibrada e conciliadora no sentido de reduzir a 

perceção que se estabelecerá certamente perante esta proposta, acautelando e minimizando o risco 

efetivo que se reconhece a esta opção, pela proximidade à "fronteira" existente. 

No que se refere à operacionalidade das Plataformas Logísticas: 

Considera o Município que importa consumar sinergias entre o Novo Terminal e a zona de atividades 

logísticas, de forma a libertar espaço dentro do porto. De facto, esta matéria é comentada ao documento 

“Registo de Alterações”, entregue em resposta ao PEA, evidenciando uma abordagem extremamente 

tímida, pois que se refere que o atual operador de contentores está a ultimar um contrato para o uso dos 

lotes 7 e 8, para atividade de handling de contentores. Salientam que esses lotes totalizam uma área de 

20.000 m2 num "universo" de 700.000 m2 de área bruta no total das áreas de Gonçalves e Gatões. Este é 

aliás assunto também destacado no âmbito do Plano Estratégico do Porto de Leixões (PEPL). Considera da 

maior relevância que tais plataformas sejam efetivamente potenciadas e que desse modo, se minimize a 

"asfixia" da malha urbana na envolvente da infraestrutura, pela proliferação da contentorização, com os 

custos ambientais inerentes. 

No que ao transporto ferroviário: 

O Município entende que é uma prioridade e uma mais-valia, privilegiar o transporte ferroviário em 

detrimento do rodoviário com benefício ambiental direto e concreto. Mais relevante se torna esta 

valência, tendo presente o acréscimo definido no tráfego automóvel, situado para uma base espectável 

em cenário de ponta, de 1288 camiões por dia e por sentido, a que acresce a estimativa de 150 veículos 

ligeiros em hora de ponta. Orientado o acesso local por vias exclusivas e pelo interior do porto, o que é 

facto é que a "chegada" e o caminho até estas (Via Interna de Ligação ao porto de Leixões e a Via de 

Cintura Portuária), será estabelecido pela malha urbana e outras vias que atravessam o território de 

Matosinhos (e Concelhos vizinhos). 

Esta situação é uma evidência que justifica a adoção de análise e medidas objetivas para a sua mitigação. 

No que se refere ao Ruído: 

No ponto 6 do Resumo Não Técnico (Principais medidas ambientais de monitorização e de 

acompanhamento) prevê-se, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, a colocação de 

barreira de contentores marítimos, junto à vedação da área de intervenção dos terraplenos, com vista a 

criar um efeito de barreira à propagação de ruído para o exterior do porto. 

 
5 International Maritime Dangerous Goods (IMGD) – Produtos perigosos transportados por via marítima. 
6 Out of Gauge (OOG) Carga que não pode ser transportada num contentor marítimo. 
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O Município não concorda com essa possibilidade, considerando que a solução tem de ser assumida 

através da colocação de barreiras acústicas e utilização de pavimento menos ruidoso. 

Complementarmente, apesar de definida como ação específica, a rede de monitorização a estabelecer 

deve ser muito criteriosa e orientada para a avaliação em gradiente e contínuo, contemplando todos os 

pontos críticos, de maior incidência. 

São propostos pontos de amostragem ao longo da Av. Eng.º Duarte Pacheco, Rua Heróis de França e Rua 

do Godinho (relatório Síntese, ponto 7.3.3 - locais e pontos de amostragem, página 865 e seguintes), em 

zona de grande proximidade onde se estima a maior incidência de perturbação. Mas tal consideração 

merece ser alargada para pontos mais distantes, por forma a obter-se um gradiente e avaliação integral 

do fenómeno, adequados à dispersão em função da dinâmica atmosférica. 

No que se refere às Emissões atmosféricas/Qualidade ar: 

O Relatório sínteses, na página 863, determina que será apenas de manter o plano de monitorização 

existente no porto de Leixões, por via de uma estação móvel e outra fixa, manifestando como 

complemento às campanhas existentes, a inclusão do parâmetro NO2, dióxido de azoto. 

Considera o Município que esta monitorização tem de ser alargada ao exterior do perímetro portuário, de 

forma a contemplar e obter um "retrato" efetivo da dispersão para o seu exterior, pois que, estaremos 

confrontados com um acréscimo no tráfego automóvel, estimado em 1288 camiões por dia e por sentido, 

a que acresce a estimativa de 150 veículos ligeiros em hora de ponta. 

Para além disso, a poluição marítima e portuária, representa também um elemento fortemente 

contributivo, através da emissão de poluentes facilmente transportados para zonas costeiras povoadas, 

representando um problema local e global. A atracagem de navios de maior dimensão vai agudizar o 

problema já existente. 

Por todos estes fatores, o plano de monitorização terá de ser apropriadamente definido e balizado. 

No que se refere à Qualidade da água: 

No sentido de acautelar as condições de manutenção dos parâmetros de qualidade, por via dos trabalhos 

de demolição e aprofundamento, apesar de contidos no interior do porto, esta matéria deve ser 

cuidadosamente prevista e acompanhada, por forma a evitar situações de derrames, acidentais ou 

deliberados, cujas substâncias possam entrar em circulação no rio Leça e desse modo, vir a resultar em 

alterações na qualidade a água e respetivo usufruto balnear [tendo presente a duração da obra prevista 

em 24 meses]. 

No que se refere à operação do Terminal: 

Na descrição do projeto menciona-se a utilização de pórticos de cais e de parque eRTG7, operando 

eletricamente, enquanto empilhadores e plataformas com trator, serão previsivelmente operados a 

gasóleo. Recorde-se que, de acordo com a descrição estabelecida em sede do Grupo de Trabalho do 

Projeto do Prolongamento do Quebra-mar, a estratégia a desenvolver assumida, concorrerá para a 

disponibilização de todos os equipamentos com funcionamento elétrico (em detrimento da solução 

gasóleo), pelo que a condição de previsibilidade manifestada para empilhadores e semi-reboques deverá 

ser corrigida no sentido em causa. 

A estratégia principal deve ser assumida no sentido de minimização de emissões gasosas que contribuam 
para o aumento dos gases de efeito de estufa (GEE's), pelo que alternativas devem ser tornadas em 
devida conta. 

No que à Paisagem se refere: 

 
7 eRTG – Electrified Rubber Tyred Gantry – Gruas Pórtico elétricas 
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Tendo presente as Simulações Visuais apresentadas entende-se por benéfica a ponderação e análise de 

soluções que possam criar um efeito distinto da contentorização pura, a qual poderá dar outra condição 

visual ao impacto introduzido pelo volume de 4 níveis de contentorização preconizados, com incidência 

nas perspetivas obtidas do lado sul do porto, ao longo do respetivo molhe. 

No que se refere à 3ª Travessia do rio Leça: 

O Resumo não técnico salienta o contributo socioeconómico que este projeto irá promover. O Município 

refere que o apport que esta "expansão" promoverá, cifrada na Análise Custo Benefício (ACB) elaborado 

pelo BPI em 2015, em 175 empregos diretos, podendo por consequência, traduzir-se na criação de 5.000 

novos postos de trabalho, dos quais 1.100 relativos a empresas diretamente ligadas ao sector portuário, 

terá incontornável expressão num maior volume de tráfego "in and out", com repercussão na valoração 

de diversos descritores de génese territorial (rede viária, ruído, emissões atmosféricas), fatores que serão 

assim agravados, num cenário atualmente já penalizado. 

Desse modo, tais evidências sublinham a oportunidade de abordagem (reintrodução) do tema, como 
oportuno e pertinente, numa dinâmica que se impõe garantir, para a mobilidade e fluxos da cidade 
Matosinhos/Leça. 

No que se refere ao porto de Pesca: 

Sublinha-se a necessidade da manutenção e esclarecimento de toda a comunidade piscatória e agentes 
envolvidos no sector, para o desenvolvimento e soluções a estabelecer, que sejam eco das expectativas 
e necessidades da comunidade, a qual desempenha um relevante papel na vida e desenvolvimento da 
cidade. 

 

Câmara Municipal do Porto 

O Município do Porto, após análise do Estudo de Impacte Ambiental, remeteu os seus comentários 

organizados nos seguintes pontos:  

• No Relatório Síntese (pág. 13, ponto 2. Antecedentes, Objetivos e Justificação do Projeto) é feito 

o enquadramento relativamente à “Empreitada do Prolongamento do Quebra-Mar Exterior e 

Acessibilidades Marítimas do Porto de Leixões”, que está diretamente relacionada com o projeto 
agora em apreciação na medida em que se centra na criação de condições de navegabilidade que 

vão abrir caminho e viabilizar o Novo Terminal. É ainda referido que a opção “Prolongamento do 
Quebra-Mar Exterior com 300m de comprimento, segundo um alinhamento que forma um ângulo 

de 20º para Oeste com o existente, já obteve uma Declaração de Impacte Ambiental favorável 

condicionada.  

O Município do Porto considera não terem ainda sido demonstradas de forma cabal e inequívoca os 

argumentos técnicos pelos quais a dimensão proposta tem que ultrapassar obrigatoriamente os 200m, 

em detrimento de alternativas que consideramos menos impactantes e com uma incidência ambiental 

custo/benefício superiores. Recordamos que esta posição foi reforçada politicamente e objeto de moção 

aprovada em reunião da Assembleia Municipal de 22 julho de 2019 que deliberou: “(…) Apoiar o 

investimento no Porto de Leixões. Com vista a dotá-lo para o futuro próximo, para que possa continuar a 

ser uma referência no Noroeste Peninsular para o transporte de contentores; “e ainda “Defender a 

construção de um molhe que não ultrapasse os 200m, até que seja demonstrado de forma inequívoca, 

que a sua dimensão terá, obrigatoriamente, que ser superior”. 

Em síntese e, sem prejuízo do estudo em desenvolvimento com a Universidade Católica, o Instituto 

Hidrográfico e um grupo de acompanhamento (da qual faz parte o Município do Porto) que visa quantificar 

e minimizar os impactes nos desportos de ondas, parece-nos todavia que a questão da dimensão dos 

molhes estará aparentemente encerrada e o calendário de intervenções da APDL está a evoluir sem a 

correspondente ponderação e internalização dos alertas e preocupações do Município do Porto – facto 
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pelo qual colocamos desde já uma reserva de princípio à obra complementar do Novo Terminal, enquanto 

não virmos a questão de fundo da dimensão dos molhes amplamente clarificada. 

• O presente EIA não promove uma análise integrada dos impactes ambientais cumulativos 

decorrentes das três intervenções previstas pela APDL (Quebra-mar, acessibilidades marítimas e 

novo terminal de contentores) durante as fases de construção e exploração. O esclarecimento 

prestado durante a sessão de esclarecimento realizada no dia 8 de setembro, de que estes 

impactes terão sido analisados globalmente e que para o Novo Terminal os impactes são distintos, 

não colhe por parte deste Município a mínima concordância e não nos parece ser suficiente atenta 

a dimensão das intervenções. Neste sentido, recomenda-se a revisão em profundidade tendo em 

linha de conta a cumulatividade dos impactes das intervenções conexas ao Novo Terminal. 

• Relativamente aos impactos negativos que poderão afetar o território do município do Porto, a 

equipa técnica destaca o aumento de tráfego rodoviário inerente à atividade desenvolvida e a 

potencial sobrecarga das acessibilidades, quer na fase de construção quer na de exploração do 

futuro terminal assim como restantes investimentos que potenciarão a atividade. A avaliação da 

capacidade das vias utilizadas para acesso a esta futura infraestrutura abrangeu a VRI, a VILPL e 

VCP. No entanto, em nosso entender, é absolutamente imperativo que essa análise seja estendida 

às restantes vias que atravessam o Município do Porto já que elas, à data de hoje, correspondem 

aos acessos mais utilizados e em sobrecarga permanente, em detrimento de vias com capacidade 

em excesso mas não utilizadas.  

O Município do Porto considera que deveria ser alargada a avaliação a estas vias, nomeadamente à VCI e 

seus acessos, de modo a equacionar e determinar as necessárias medidas de mitigação para evitar o 

impacto social, ambiental e económico que já hoje existe e que será potenciado pelo maior 

atravessamento rodoviário destes veículos pesados. Nessa análise e antecipando eventuais medidas a 

tomar, no nosso entender, devem ser avaliados os incentivos à utilização da CREP (Circular Regional 

Exterior do Porto) em detrimento de outras vias, potenciando a sua utilização por veículos pesados, 

diminuindo o número de habitantes expostos aos impactos ambientais negativos assim como impactos 

económicos provocados pelo tráfego excessivo e acidentes rodoviários. 

• O EIA constata um aumento das emissões atmosféricas, a par de um quadro de excedências já 

para a situação de referência, que se perspetiva ver agravado em particular ao nível do NO2 

(concentrações quer horários quer diários). Assim, parece-nos que o cenário prospetivo de 

considerar que haverá uma tendência de regularização das excedências apenas com base na 

expectativa de que as soluções de mobilidade mais suaves/mobilidade elétrica serão 

incrementadas (quando existe um contributo expressivo que decorre de máquinas e 

equipamentos não rodoviários), ou a implementação programática de equipamentos menos 

poluentes, ou o escoamento de mercadorias recebidas passe a ser feita por ferrovia com menos 

impacte nas emissões, será (salvo melhor opinião) demasiado otimista e permissivo, que tenderá 

a diluir a responsabilidade do projeto em apreço na degradação da qualidade do ar. 

• No que respeita à componente de ruído, o relatório de “Medição de níveis de pressão sonora. 

Determinação do nível sonoro médio de longa duração – refª 19.907.RAIE.SCHIU.Rt1.Vrs1, 

apresenta uma campanha de amostragens para a caracterização do nível sonoro médio de longa 

duração, que decorre entre os dias 7 a 9-08-20192 e 3-09-2019 - assumindo que podem ser 

assumidas como representativas da média anual. O Município questiona como é que um número 

de amostragens circunscrito a escassos dias em Agosto e Setembro de 2019, ainda que cumprindo 

os requisitos mínimos do ponto 3.2. do Guia prático para medições de ruído ambiente no contexto 

do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996, pode constituir garantia suficiente 

de que são representativos e refletem a sazonalidade do comportamento do ruído naquela área. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3338 

 

 
Novo Terminal do Porto de Leixões 

81 

• Apesar do projeto do Novo Terminal do Porto de Leixões não incidir diretamente no território do 

Município do Porto, deverão em nosso entender ser adotadas todas as medidas preventivas 

necessárias (nomeadamente a programação de atividade especialmente sensíveis e impactantes 

fora da época balnear, designadamente, construção de estruturas de cais, etc…) de modo a evitar 
impactes significativos na qualidade das águas e nas condições para a prática balnear e não 

comprometer de forma alguma os galardões da Bandeira Azul já alcançados no Município do 

Porto. 

• Na Página 190 do Relatório-Síntese é referido “ (….) À semelhança do que se verifica atualmente, 
a APDL deverá continuar a proceder à imersão de dragados na zona costeira, em locais próximos 

do Castelo do Queijo. Estas operações continuarão a contribuir para a minimização do fenómeno 

erosivo a sul do porto, sendo particularmente importantes num quadro de alterações climáticas 

e de previsível subida do nível médio do mar.” Reforça-se o imperativo das referidas operações 

de imersão de dragados ocorrerem fora do período da época balnear e com antecedência 

suficiente à normalização das condições para a prática balnear. No âmbito da imersão dos 

dragados deve existir por parte das entidades competentes um acompanhamento da 

monitorização ambiental destes locais, com vista a assegurar a manutenção do bom estado 

ambiental do meio marinho e água balnear. 

• Na Página 204 do Relatório-Síntese é referido “ (…) A área adjacente à praia de Matosinhos, na 

massa de água costeira CWB-I-1B recebe afluências do ribeiro da Riguinha e Carcavelos (…). 
Embora esta atividade não constitua uma fonte poluição permanente, encontra-se identificada 

como uma das mais importantes fontes de poluição da praia e água costeira imediatamente 

adjacente”. Gostaríamos de sublinhar que a ribeira da Riguinha e Carcavelos constitui uma fonte 

de contaminação contínua/permanente da praia Internacional (Porto), ressalvando que no 

Município do Porto não se identificaram situações que possam contribuir para esta problemática. 

• Na Página 212 do Relatório-Síntese é referido “(…) Uso balnear: praia de Castelo do Queijo, 

Homem do Leme e Gondarém (concelho do Porto)”. Entende-se que também deverá ser referida 

a zona balnear da Foz (Praia da Luz, Ingleses, Ourigo, Carneiro e Pastoras) por se encontrar a sul 

da área de intervenção. 

• Na Página 218 do Relatório-Síntese é referido “(…) Nas praias a Norte, de Leça da Palmeira até 

Aterro, e a Sul, de Homem do Leme a Gondarém, também se verifica uma situação semelhante 

com a classificação “Excelente” nos últimos anos.”. Tal como referido no tópico anterior, entende-

se que deverá ser considerada a Zona Balnear da Foz na análise da qualidade da água balnear. 

• Na mesma página 218 o relatório refere “(…) De acordo com os respetivos perfis das águas 

balneares estas praias são afetadas potencialmente por poluição proveniente (…) descarga urbana 
na praia e coletor de águas pluviais, na praia Castelo do Queijo”. Gostaríamos de clarificar que, 
em condições normais, não se regista chegada de caudal à praia Castelo do Queijo que possa ter 

impacto na degradação da qualidade desta água balnear. 

• Na Página 228 do Relatório-síntese é referido “(…) Entre os usos da água na área em estudo 

destacam-se (…) o uso balnear nas praias de Matosinhos, Internacional e Castelo do Queijo e 
também no primeiro caso a prática de desportos aquáticos”. Apesar da praia Internacional não 
ser uma praia designada para a prática balnear, verifica-se uma importante atividade relacionada 

com os desportos aquáticos, tal como sucede na praia de Matosinhos. 

 

Capitania do Porto de Leixões 

Da análise efetuada por esta entidade aos documentos disponibilizados, resultaram as seguintes 

conclusões, condições e/ou considerações: 
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• A concretização deste projeto levará a uma alteração da linha topográfica da infraestrutura 

portuária, pelo que, as publicações náuticas emanadas pelo Instituto Hidrográfico (Roteiro da 

Costa Portuguesa) deverão ser alteradas/atualizadas, assim como as Cartografias Náuticas Oficiais 

(CNO), incluindo as alterações morfológicas do fundo e correntes daí resultantes. 

• Salvaguardar a visibilidade dos faróis de auxílio à navegação, em caso algum poderão ficar ocultos 

por força das alterações previstas, bem como evitar direcionar, para o mar, focos de luz que 

possam confundir a navegação. 

• Efetuar uma avaliação dos riscos que se colocam aos trabalhadores, naquela área de trabalhos, 

nomeadamente escadaria de acesso às embarcações e defensas de atracação, atento a presença 

numerosa de gaivotas, onde, entre outros riscos, destaca-se o piso escorregadio causado pelos 

seus detritos, sendo exemplo desse facto o cais do Terminal de Cruzeiros de Leixões. 

• Durante a execução das obras de reconversão do terminal, não podem ser derramados, 

depositados ou largados materiais que possam afetar a qualidade das águas ou a navegação no 

porto e deverá ser estabelecida uma área de interdição no espelho de água (delimitada com 

assinalamento marítimo) e emitido o respetivo Aviso à Navegação. 

• Garantir, durante e depois do términus das obras, uma rápida capacidade de resposta a 

incidentes, por parte dos agentes de emergência e socorro, incluindo o combate à poluição. 

• Acautelar que a navegação e manobras dos navios no novo terminal, não provoque ondulação 

significativa que cause danos às embarcações que se encontrem atracadas no porto de pesca. 

• Na zona adjacente ao projeto em avaliação, encontra-se o Padrão do Bom Jesus de Matosinhos, 

classificado como monumento nacional de acordo com o Decreto n.º 129/77, de 29 de setembro, 

tendo sido este restaurado recentemente devido ao seu desgaste, presumivelmente decorrente 

sobretudo do efeito dos elementos atmosféricos, pelo que, com o volume de movimentos 

estimado no novo terminal, será conjeturável que venha a causar um desgaste mais acelerado. De 

referir ainda, que deve ser garantida a harmonia do espaço envolvente ao monumento. 

• No espaço envolvente do referido monumento existe um parque/jardim onde têm vindo a 

decorrer eventos de nível cultural, recreativo e lúdico, pelo que se estima vir a poder gerar efeito 

a nível sonoro e visual, aquando desse tipo de atividades. 

• O ruído causado pela movimentação de contentores e/ou funcionamento dos geradores dos 

navios, atracados no porto, durante o arco noturno, tem impacto no descanso da população que 

reside nas zonas adjacentes. Facto comprovado pelo número crescente de alertas recebidos pela 

Polícia Marítima. 

• Os documentos são omissos sobre a continuidade do espaço dedicado ao Posto da Polícia 

Marítima que existe atualmente na DOCAPESCA. Tratando-se de um terminal cujo policiamento, 

de carga e descarga de contentores com cargas perigosas, compete à Polícia Marítima de Leixões, 

será de considerar manter a existência de um espaço (tipo gabinete) nas novas infraestruturas, 

para que esta força de segurança exerça as suas competências. 

 

DOCAPESCA, Portos e Lotas, S.A. 

Esta entidade confirma que todo o processo de estabilização das diferentes soluções possíveis foi sempre 

articulado com a DOCAPESCA e com os representantes associativos do setor da pesca. 

Depois de uma análise atenta às soluções possíveis considera a denominada “variante à alternativa 3”, a 
mais adequada.  
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Considerando que a APDL se comprometeu a executar um conjunto de intervenções que permitirá 

compensar:  

• A cedência de área atualmente destinada à pesca, para as suas atividades portuária; 

• A necessidade de desmantelamento de algumas infraestruturas e equipamentos atualmente 

servindo o sector da pesca: 

o Construção dos novos edifícios do Entreposto Frigorífico, da Fábrica de Gelo e do For-Mar, com 

capacidade de utilização necessária para cada uma das funções, incluindo a contratação, 

financiamento e execução; 

o Execução do conjunto de obras marítimas e equipamentos a eles associados previstas para uso 

futuro da DOCAPESCA, nomeadamente os terraplenos, o novo cais no extremo norte, as pontes-

cais, os novos pontões flutuantes, o núcleo de abastecimento de combustível, os meios de 

elevação de embarcações, etc., incluindo a contratação, financiamento e execução. 

A realização destas Intervenções comportará, por parte da APDL, a contratação, financiamento e 

execução:  

• dos estudos, levantamentos e prospeções prévias que vierem a ser consideradas necessárias;  

• dos projetos de execução, incluindo todas as especialidades; 

• das empreitadas, incluindo o fabrico, fornecimento e instalação de todos os equipamentos 

necessários; 

• dos serviços de fiscalização das empreitadas e instalação de equipamentos.  

A DOCAPESCA, na qualidade de Concessionária, em alternativa à construção dos edifícios previstos, 

considera a possibilidade de receber uma indemnização compensatória por parte da Concedente. 

 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte) 

Esta Direção Regional informou, não existir na área em estudo qualquer projeto ou estudo a implementar, 

assim como, sob o ponto de vista das matérias tuteladas por esta DRAP, não terem sido detetadas 

evidências de condicionalidades. Deste modo nada têm a opor à execução do referido projeto. 

 

Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) 

Este Centro de Investigação após análise ao EIA considerou relevante fazer algumas sugestões relativas ao 

programa de monitorização e às medidas de mitigação ambientais. 

No que se refere aos programas de monitorização ambiental, considera que o mesmo deve incluir outros 

descritores, além dos propostos (qualidade do ar e ruído). 

A inclusão de novos descritores no programa de monitorização tem a ver com o facto de se considerar 

que não são apresentados dados suficientes que permitam descartar à partida a eventual existência de 

impactos significativos sobre os seguintes descritores:  

• Recursos hídricos superficiais – qualidade da água: quer as obras de construção quer o aumento 

de tráfego de navios durante a fase exploração, poderão contribuir para a degradação da 

qualidade da água, quer devido à ressuspensão de sólidos na coluna de água, quer devido a 

eventuais derrames acidentais de hidrocarbonetos (combustíveis ou outros óleos) ou outras 

substâncias poluentes.  
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• Geologia e geomorfologia – características físicas químicas dos sedimentos: quer as obras de 

construção, quer as dragagens para garantir condições de navegabilidade, irão provocar a 

ressuspensão e deslocação de sedimentos, podendo contribuir para a libertação de 

contaminantes para a coluna de água. Assim, é da maior importância uma monitorização da 

qualidade dos sedimentos que serão mobilizados.  

• Sistemas ecológicos – habitats: eventuais alterações, quer em termos de qualidade da água, quer 

em termos das características do sedimento, poderão ter impactos significativos nas comunidades 

biológicas pelágicas e bentónicas.  

Relativamente às medidas de mitigação de impactos ambientais previstas no EIA propõem duas medidas 

adicionais que consideram muito relevantes: 

• Implementação de soluções baseadas na natureza (nature based solutions), como por exemplo 

ilhas flutuantes ou recifes artificiais, que permitam minimizar e/ou compensar os impactos 

ambientais associados a um aumento do tráfego marítimo, nomeadamente os relativos à 

qualidade da água, alterações climáticas (diminuição da pegada de carbono, compensação da 

artificialização da superfície) ou sistemas ecológicos (biodiversidade). 

• Desenvolver ferramentas de biorremediação que permitam responder de forma ecologicamente 

sustentável a incidentes de contaminação que possam ocorrer durante as fases de construção e 

exploração, associados quer a derrames acidentais, quer a fenómenos de ressuspensão de 

sedimentos. A biorremediação, utilização de micro-organismos para degradar contaminantes, 

constitui uma alternativa ambientalmente sustentável à utilização de aditivos químicos. 

Consideram ainda que esta e outras obras previstas, devem ser aproveitadas para a implementação de 

medidas que permitam tornar o Porto de Leixões cada vez mais verde, ecológico e sustentável, em linha 

com as prioridades europeias definidas para os portos (https://www.ecoports.com/publications/top-10-

environmental-priorities-of-eu-ports-2018). 

 

 Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 

A ANEPC enunciou um conjunto de medidas/recomendações para salvaguardar a segurança de pessoas e 

bens: 

• Efetuar consulta direta ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Matosinhos, dependente da 

respetiva Câmara Municipal, no sentido de este proceder a uma análise mais detalhada dos riscos 

e/ou condicionantes suscetíveis de estarem ou de serem afetados pelo projeto em questão; 

• Atualizar o Plano de Emergência Interno do Porto de Leixões (com a inclusão do novo terminal) e 

respetivo sistema de aviso e alerta, incluindo as medidas de mitigação propostas face aos 

principais riscos associados ao projeto, assim como o Programa de Monitorização de Segurança; 

• Elaborar um Plano de Segurança/Emergência para o espaço de obra, o qual deverá identificar e 

caracterizar os potenciais riscos associados à execução dos trabalhos, definir os procedimentos a 

levar a cabo pela empresa responsável pelas obras em caso de ocorrência de acidente ou outra 

situação de emergência, de forma a minimizar os potenciais efeitos negativos das mesmas. O 

Plano deverá conter medidas de autoproteção para os riscos mais significativos associados ao 

projeto e/ou à sua envolvente; 

• Assegurar o cumprimento das condições previstas para os locais de armazenamento de matérias 

perigosas (os quais deverão estar devidamente assinalados e compartimentados, com a garantia 

de cumprimento das normas de segurança aplicáveis). Neste contexto, considera-se que deverá 

ser melhorada a análise de riscos, de forma a serem modelados os cenários de acidentes para os 

https://www.ecoports.com/publications/top-10-environmental-priorities-of-eu-ports-2018
https://www.ecoports.com/publications/top-10-environmental-priorities-of-eu-ports-2018
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quantitativos máximos passíveis de serem armazenados para as substâncias /misturas 

classificadas como perigosas no âmbito do Decreto-Lei n° 150/2015, de 5 de agosto, e que possam 

afetar o homem e o ambiente no exterior da instalação (na avaliação das consequências, nas 

vertentes humana e ambiental, deverão ser incluídas estimativas do número de mortos, feridos, 

desalojados e das estruturas que poderão ser afetadas); 

• Melhorar a avaliação da compatibilidade das substâncias perigosas armazenadas com as 

substâncias presentes nos estabelecimentos vizinhos, bem como a modelação dos impactes 

cumulativos, do projeto sobre o ambiente e sobre as demais instalações vizinhas, em particular o 

efeito que a execução do projeto terá sobre a possibilidade de existência de um efeito dominó em 

caso de acidente grave, dada a proximidade de vários estabelecimentos abrangidos pelo regime 

SEVESO, designadamente do Terminal Petroleiro de Leixões; 

• Analisar as consequências sobre o projeto decorrentes de uma manifestação perigosa de origem 

tóxica como origem em acidente grave ocorrido no Terminal Petroleiro de Leixões, 

designadamente, quanto à exposição do terminal multiusos e do porto de pesca; 

• Assegurar o cumprimento da legislação que regula o transporte terrestre de mercadorias 

perigosas (Decreto-Lei n° 41-Al2010, de 29 de abril, na sua atual redação). De igual modo, se 

afigura pertinente a realização de uma avaliação do risco associado ao acréscimo de transporte 

terrestre de mercadorias perigosas que o projeto irá implicar, aferindo qual o seu impacto nas vias 

rodoviárias envolventes e aglomerados populacionais próximos; 

• Assegurar o cumprimento do Decreto-Lei n° 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual, 

e demais portarias técnicas complementares, no que diz respeito às condições de segurança 

contra incêndios em edifícios, designadamente no que respeita à disponibilidade de água para 

combate a incêndios e à acessibilidade dos veículos de socorro, bem assim como a elaboração e 

implementação das Medidas de Autoproteção previstas na lei; 

• Assegurar disposições que minimizem o risco da bacia de retenção da zona de armazenamento de 

produtos e do parque de estacionamento de viaturas ser afetada por um eventual evento de 

cheia/galgamento/tsunami, no sentido de salvaguardar situações de poluição do meio hídrico por 

hidrocarbonetos ou outros poluentes daí resultantes; 

• Implementar medidas para a gestão do risco de inundação, bem como acautelado o correto 

dimensionamento da rede de drenagem das águas pluviais, de modo a minimizar eventuais 

situações de risco de inundação por precipitação intensa, designadamente em caso de eventos 

extremos; 

• Garantir que os trabalhadores do Porto de Leixões estão inteirados dos procedimentos definidos 

no respetivo Plano de Emergência Interno, no qual devem constar as medidas a aplicar para 

controlo de situações de emergência e os meios para limitar suas consequências, devendo este 

Plano ser objeto da realização de simulacros e exercícios, nos quais sejam envolvidos os agentes 

de proteção civil e os meios externos considerados como necessários; 

• Alertar das obras as entidades envolvidas em operações de socorro, nomeadamente os agentes 

de proteção civil e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Matosinhos; 

• Assegurar que as afetações às acessibilidades previstas sejam do prévio conhecimento dos 

agentes de proteção civil locais e em especial dos Corpos de Bombeiros das áreas respetivas, de 

forma a minimizar o condicionamento do acesso aos veículos de socorro e emergência e a permitir 

a criação de acessos alternativos, caso exista essa necessidade. 
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 APA/Divisão de Pós Avaliação e Prevenção de Acidentes Graves 

Na envolvente do local do projeto em questão, a distâncias inferiores a 2 km, encontram-se três 

estabelecimentos abrangidos pelo nível superior do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto (regime 

jurídico de prevenção de acidentes graves). Deste modo, a apreciação efetuada teve como principal 

objetivo avaliar o projeto como fonte de perigo externa dos estabelecimentos referidos e, também, avaliar 

a consideração do risco de acidente grave envolvendo substâncias perigosas a que o projeto se encontra 

sujeito, no que se refere ao fator «Análise de risco», no âmbito do regime jurídico de prevenção de 

acidentes graves, definido pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto. Refira-se ainda que a área de 

implantação do projeto inclui as instalações de Leixões da Repsol Portuguesa, S.A., um estabelecimento 

de nível inferior do referido diploma. 

O projeto prevê a implantação de um novo terminal no interior do Porto de Leixões, junto ao molhe sul, 

na zona do atual terminal multiusos e porto de pesca. O Novo Terminal de Leixões apresentará duas 

valências ao nível da movimentação de carga, nomeadamente um terminal de contentores e um terminal 

Ro-Ro (Roll-on Roll-off). Na zona mais recuada do terrapleno do novo terminal está reservada uma área 

para parqueamento de contentores com produtos perigosos (IMGD/IMDG8) e outros. 

Na envolvente do local do projeto em questão, a distâncias inferiores a 2 km, encontram-se três 

estabelecimentos abrangidos pelo nível superior do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto (regime 

jurídico de prevenção de acidentes graves), nomeadamente: o Terminal Petroleiro de Leixões (Petrogal), 

a 700 metros a oeste, o estabelecimento operado pela CEPSA Portuguesa Petróleos, S.A., a cerca de 1,5 

km a nordeste e a Refinaria do Porto (Petrogal), localizada a cerca de 2 km a norte da área do projeto. A 

área de implantação do projeto inclui as instalações de Leixões da Repsol Portuguesa, S.A., que constituem 

um estabelecimento de nível inferior do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto. A existência destes 

estabelecimentos é mencionada no relatório síntese do EIA, no subcapítulo «Riscos ambientais». São 

ainda mencionados no EIA os restantes estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 

de agosto, no concelho de Matosinhos. 

No subcapítulo «Riscos ambientais» do EIA, o proponente identificou os riscos naturais e tecnológicos 

associados à área de implantação do projeto (construção e exploração) e apresentou uma análise aos 

fatores de risco associados às diversas fases do projeto, através da metodologia Failure Mode and Effects 

Analysis (FMEA). No que diz respeito aos riscos tecnológicos (fatores externos ao projeto), o proponente 

identifica, nas fases de construção e de exploração, os acidentes em unidades industriais e os atos de 

sabotagem, terrorismo ou banditismo. 

Como fatores internos de risco identifica, para a fase de construção, entre outros, os acidentes devido à 

circulação rodoviária e marítima, associados ao acréscimo da movimentação de embarcações, veículos e 

maquinaria pesada e condições de circulação reduzida. Quanto à fase de exploração, é referido que o 

efeito será cumulativo com as restantes atividades desenvolvidas no Porto de Leixões, destacando-se os 

seguintes: acidentes resultantes do tráfego de navios (tráfego esse que irá aumentar) e os acidentes 

resultantes de operações de carga/descarga e armazenagem temporária de mercadorias perigosas no 

terminal. 

No que se refere ao estabelecimento da Repsol Portuguesa, S.A., atualmente localizado na área de 

implantação do projeto, é referido que está prevista a sua demolição, assim como a desativação da rede 

de combustíveis Repsol. Tratando-se de um estabelecimento abrangido pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 

5 de agosto, foi questionado, no âmbito do procedimento de AIA em curso, de que forma o processo de 

desativação e demolição dessas instalações está a ser articulado entre a Repsol Portuguesa, S.A. e o 

promotor do projeto em apreço, no que diz respeito a responsabilidades ao nível das diferentes 

 
8 IMGD - International Maritime Dangerous Goods 
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intervenções e procedimentos para o desmantelamento dos equipamentos em segurança, indicando 

ainda se está prevista a relocalização do estabelecimento em questão. 

Em resposta, foi indicado que, de acordo com a APDL, à data de junho de 2020, a concessão da Repsol no 

Molhe Sul de Leixões está a ser prorrogada automaticamente por períodos de um ano desde 31/12/2015. 

No início de 2019, foi transmitido à concessionária que o Novo Terminal de Leixões viria a ocupar a área 

da concessão, o que obrigaria nessa altura à desocupação da Repsol. É referido que a concessionária se 

mostrou conhecedora da situação e disponível, tendo solicitado a respetiva notificação com 6 a 12 meses 

de antecedência, para preparar alternativas, não existindo ainda protocolo/planeamento para essa 

desativação. 

É assim afirmado que existirá ainda um «prazo alargado» até ao início da empreitada do novo Terminal, 

pelo que o proponente considera haver uma «janela temporal extensa» para a preparação do 

desmantelamento, que será efetuado pelo concessionário, e para avaliar o interesse na relocalização em 

área distinta do Porto de Leixões, caso exista interesse de ambas as partes. 

Avaliação do risco de acidente grave envolvendo substâncias perigosas na envolvente do Novo Terminal 

do Porto de Leixões 

Foram identificados pelo proponente como fatores de riscos tecnológicos externos ao novo Terminal os 

acidentes em unidades industriais na envolvente do projeto, tendo sido indicados, como sistemas de 

deteção, o alerta da Proteção Civil ou do operador industrial e tendo sido referida a necessidade de 

sensibilização dos colaboradores para os procedimentos em situação de emergência. Assim, considera-se 

que o desenvolvimento/ revisão e atualização de plano de emergência que inclua o novo Terminal deverá 

ser efetuado em articulação com outros planos de emergência, incluindo o plano de emergência interno 

do Terminal Petroleiro de Leixões. 

Importa ainda referir que, com base nas características do projeto do novo Terminal, nomeadamente não 

configurar uma zona residencial, local de utilização pública, via de comunicação ou zona ambientalmente 

sensível, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, considera-se que 

o projeto em questão não constitui um uso que tenha de ser restringido, mesmo se localizado na 

envolvente dos já mencionados estabelecimentos. 

Avaliação do Novo Terminal do Porto de Leixões como fonte de perigo externa dos estabelecimentos 

Foi discutida pelo proponente a possibilidade do Novo Terminal do Porto de Leixões ser uma fonte de 
perigo externa dos estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto (por 
exemplo, pela ocorrência de incêndio/explosão no novo Terminal, que possa desencadear um acidente 
nesses estabelecimentos), tendo em consideração o risco de acidente associado às operações de 
carga/descarga e armazenagem temporária de mercadorias perigosas no novo Terminal. Neste âmbito, 
foram indicadas as cargas IMDG movimentadas nos terminais do Porto de Leixões, por classes do Código 
IMDG (International Maritime Dangerous Goods), nos anos de 2018 e 2019. É referido que as mercadorias 
perigosas representam cerca de 4% da carga total nesses anos, tendo as classes mais movimentadas sido 
a 3 (líquidos inflamáveis) e a 6.1 (substâncias tóxicas). É referida a aplicação das «Normas de Segurança 
Marítima e Portuária do Porto de Leixões», tendo sido mencionadas algumas dessas normas, relacionadas 
com a movimentação das mercadorias consideradas mais perigosas. 

O proponente refere ainda as distâncias entre o parqueamento de mercadorias perigosas e o Terminal 

Petroleiro de Leixões (a cerca de 1,2 km a oeste), instalações da CEPSA (1,5 km a este) e a Refinaria do 

Porto (a 2,2 km a norte). O proponente considera, assim, «remota a possibilidade de interação acidental 

com esses estabelecimentos». 

Adicionalmente, no que se refere ao risco de acidente associado ao aumento da intensidade de tráfego 

de navios no Porto de Leixões, tanto na fase de construção como de exploração, o proponente considera 

que este risco é «devidamente mitigado» por um conjunto de medidas preventivas, das quais destaca os 
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sistemas de controlo de tráfego e de pilotagem (obrigatório no interior do Porto de Leixões e até ao limite 

exterior de 2 a 3 milhas), sistemas esses já em vigor para a restante atividade do porto. 

Embora fora do âmbito do regime de prevenção de acidentes graves, foi ainda questionado se foram 

estudadas alternativas à localização do parqueamento de contentores de mercadorias perigosas 

(IMGD/IMDG), referida nas plantas 0.1745.00_EP_AE, dada a perigosidade das mercadorias em questão e 

a proximidade dessa zona da malha urbana (a cerca de 60 metros). Em resposta, o proponente afirma que, 

para além das medidas de proteção indicadas para este tipo de mercadorias, o parque encontra-se fora 

da faixa de buffer com 50 metros de largura, prevista em redor da vedação do porto e que o empilhamento 

será condicionado a duas alturas, estando também prevista uma barreira de proteção, que será 

«projetada para resistir a eventuais acidentes de incêndio/explosão», medida essa que o proponente 

considera adequada à minimização do risco associado à proximidade da malha urbana. Não foi facultada 

informação adicional sobre esta barreira de proteção no EIA, nem no Estudo Prévio, nem esta medida foi 

incluída nas medidas do capítulo 6 (Medidas Ambientais). O proponente refere ainda que caso a 

quantidade e sazonalidade do parqueamento transitório destas mercadorias perigosas o justifique, serão 

selecionadas outras zonas a isolar para o efeito, nos blocos de empilhamento destinados a contentores 

vazios. 

Perante o exposto, considera-se adequada a abordagem adotada pelo proponente no EIA, no que diz 

respeito ao fator «Análise de risco», no âmbito do regime de prevenção de acidentes graves, pelo que se 

emite parecer favorável, condicionado ao seguinte: 

Medidas (previamente ao início das obras) 

• Articulação do plano de emergência que abranja o novo Terminal de Leixões, com o plano de 

emergência interno do Terminal Petroleiro de Leixões (Petrogal); 

• Descrição da articulação a efetuar entre a Repsol Portuguesa, S.A. e os diferentes intervenientes 

na fase de construção do novo Terminal, no que se refere à desativação do estabelecimento 

operado por essa empresa, assim como a desativação da rede de combustíveis Repsol, no que diz 

respeito a responsabilidades ao nível da gestão das diferentes intervenções a realizar; 

• Inclusão, no Plano de Gestão de Ambiental (PGA), mencionado na medida APA6 do relatório 

síntese do EIA (ou outro plano considerado adequado), de procedimentos de atuação em caso de 

ocorrência de acidente no Terminal Petroleiro de Leixões (Petrogal), por parte dos diferentes 

intervenientes na fase de construção, atendendo à proximidade do novo Terminal a esse 

estabelecimento abrangido pelo nível de superior do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto. 

 

Infraestruturas de Portugal, I.P. (IP). 

Da análise dos elementos apresentados, verifica-se que, em termos de acessibilidades rodoviárias 

terrestres, o acesso ao Novo Terminal de Leixões (NPL) será efetuado sempre por vias exclusivas do Porto 

de Leixões já existentes, ou seja, a partir da Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões (VILPL), que faz a 

ligação entre o Porto e a Via Regional Interna (VRI/EN107), integrada na Concessão Grande Porto 

(Concessão do Estado), e posteriormente pela Via de Cintura Portuária (VCP, trecho sul). Assim, a área de 

implantação do projeto em estudo não colide diretamente com infraestruturas a cargo desta empresa.  

No que diz respeito à área envolvente, a rede rodoferroviária existente de maior proximidade com a área 

de intervenção é constituída pela Linha de Leixões em exploração, pelo Antigo Traçado do Ramal de 

Matosinhos, pelos troços do 1C1/A28, integrado na Concessão Norte Litoral (Concessão do Estado), 

1P4/A4 integrado na Concessão Grande Porto (Concessão do Estado), troço do 1C1/A28, sob jurisdição da 

IP, e ainda pela Ligação ao IP4 e EN(d)12, ambas sob jurisdição da IP. 
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Figura 7. Rede Rodoferroviária na área envolvente (fonte: SIG, IP – s/ escala) 

Do ponto de vista da salvaguarda das Infraestruturas Ferroviárias, deverá ser considerado e acautelado o 

Domínio Público Ferroviário (DPF), de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de 

novembro. Verifica-se que a zona de intervenção para o Novo Terminal de Leixões (NPL) não conflitua 

com as linhas do DPF geridas pela IP. O projeto refere a importância do transporte ferroviário, mas com a 

opção de manter o Porto de Pesca no EP/EIA, o possível acesso direto da ferrovia para a zona de colocação 

dos contentores foi inviabilizado. Neste cenário, a APDL deverá encontrar um solução interna para fazer 

chegar os contentores do NTL até às linhas de carga porque, com um volume de tráfego estimado de 

480.000 TEU/ano, o escoamento dos contentores deverá recorrer ao modo ferroviário. A melhor 

localização para as linhas de carga será junto ao atual terminal de contentores sul, à entrada da APDL. A 

IP tem previstos desenvolvimentos na Linha de Leixões no âmbito do Plano Ferrovia 2020, que irão 

permitir aumentar a capacidade e realizar comboios até 750m a partir do feixe de triagem em Leixões.  

No que respeita à rede rodoviária, as zonas de servidão non aedificandi, aplicáveis aos lanços de estradas 

atrás referidos, estão definidas no artigo 32.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional 

(EERRN), aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril. Para além destas servidões legais, nos termos do 

disposto na alínea b) do n° 2 do artigo 42° do EERRN, as obras e atividades que decorram na zona de 

respeito à estrada, nos termos em que se encontra definida na alínea vv) do artigo 3°, estão sujeitas a 

parecer prévio vinculativo da Administração Rodoviária, nas condições do citado artigo.  

Do ponto de vista ambiental, as preocupações da IP, prendem-se sobretudo com a possibilidade do 

acréscimo dos níveis de ruído ambiente e seu impacte nos recetores localizados junto das vias ou 

infraestruturas sob jurisdição desta empresa, podendo vir a originar ou agravar situações de 
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incumprimento da legislação de ruído. Pelo exposto se salvaguarda que, caso este cenário se venha a 

verificar, as eventuais medidas de minimização a adotar em consequência do acréscimo nos níveis de 

ruído ambiente, decorrente do projeto, serão da inteira responsabilidade do seu promotor.  

A IP conclui, face ao exposto e tendo em atenção os elementos disponibilizados nesta fase, que o projeto 
"Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões" deverá atender às condicionantes decorrentes do 
Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN) e do regime de proteção da Rede Ferroviária 
Nacional, bem como as considerações feitas no parecer emitido.  

Em complemento salvaguarda-se, caso haja lugar a intervenções/alterações que interfiram com a rede na 

jurisdição desta empresa, as mesmas deverão ser objeto de estudo específico e de pormenorizada 

justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor 

e, ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito, 

designadamente da IP, enquanto concessionária geral da rede. Por fim, relembra que no que se refere aos 

lanços rodoviários integrados na Concessão do Estado, deverá ser consultado o IMT, a quem compete a 

emissão de parecer e imposição de eventuais condicionalismos. 

 

8.2. APRECIAÇÃO E RESPOSTA AOS PARECERES EXTERNOS 

Os pareceres externos cujo teor se expôs no presente item foram devidamente analisados e tidos em 

conta neste parecer. As medidas e recomendações propostas foram integradas no Capítulo referente às 

condições a cumprir na execução do projeto. 

Na sequência da exposição apresentada pela Capitania do Porto de Leixões foi solicitado à APDL o seguinte 

esclarecimento. 

 Se está prevista a criação de um posto da Polícia Marítima no novo edifício a construir (FOR-MAR/Fábrica 

de gelo/entreposto frio). 

APDL: Não. Tal necessidade não foi identificada uma vez que o edifício onde se encontra a polícia 

marítima não será impactado pelo Novo Terminal, ver Figura 8 abaixo. 

 

Figura 8. Localização do posto da Polícia Marítima (Fonte: APDL) 
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9. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

9.1. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, alterado e 

republicado pelo DL 152-B/2017, de 11 de dezembro, foi aberta por um período de 30 dias úteis, tendo 

decorrido de 31 de julho a 10 de setembro 2020.   

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 24 exposições com a seguinte proveniência: 

• Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). 

• Associação de Escolas de Surf e Surf Campus do Norte. 

• Associação Nacional de Empresa Concessionárias de Áreas Portuárias (ANECAP). 

• Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (For-Mar). 

• Comunidade Portuária de Leixões. 

• Direção-Geral do Território (DGT). 

• Estado Maior da Força Aérea (EMFA). 

• Newteen Blue - Associação de Criatividade e Inovação.  

• Sindicato dos Estivadores, Conferentes e Tráfego dos Portos do Douro e Leixões. 

• SOS Porto da Horta. 

• Turismo de Portugal, IP. 

• ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável. 

• 12 Cidadãos. 

 

A Direção-Geral do Território (DGT) informa que a execução deste projeto não constitui impedimento para 

as atividades geodésicas desenvolvidas por esta entidade. A cartografia apresentada cumpre as 

disposições legais e quanto aos limites administrativos indica estarem bem representados no âmbito da 

Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), pelo que o seu parecer é favorável a este projeto. 

 

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informa que o espaço em causa se encontra abrangido pela 

Área - A5 do Sector 4-A “Zona de proteção de radioajudas)”, “Zona 6 (superfície cónica) e “Zona 7 
(superfície horizontal exterior)” da servidão do Aeroporto do Porto, a que se refere o Decreto 
Regulamentar n.º 7/83, de 3 de fevereiro. 

Tendo em consideração que os equipamentos portuários de movimentação de contentores a instalar, 

constituídos por quatro pórticos de cais, terão uma altura máxima estimada de 85m (com a lança 

levantada), e ficarão situados, em termos da servidão aeronáutica, na Zona 6 que apresenta no local uma 

cota da ordem dos 160m, não existe interferência com a servidão do Aeroporto do Porto. Verifica-se, 

contudo, a necessidade de dotar as lanças de balizagem luminosa, já que as mesmas se poderão constituir 

como obstáculos à navegação aérea, devido até à relativa proximidade do Heliporto do Hospital Pedro 

Hispano. Considera-se dispensável a balizagem diurna, atendendo a que o conjunto dos equipamentos do 

porto se torna suficientemente conspícuo durante o dia. 

 

O Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que a área de intervenção do projeto não de encontra 

abrangida por qualquer Servidão de unidades afetas à Força Aérea Portuguesa pelo que há viabilidade de 
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execução do projeto. 

Refere que do lado Nordeste do Porto de Leixões, na ponte da Autoestrada A28, existe um traçado de 

pipeline do oleoduto Leixões / Ovar, com ligação ao Aeródromo de Manobras n.º 1, que contém uma zona 

de proteção definida por uma largura de 6m (centrada ao eixo do pipeline), pelo que eventuais 

intervenções nessa zona carecem de emissão de parecer pela Força Aérea Portuguesa. 

 

A Comunidade Portuária de Leixões, salienta a importância do Porto de Leixões e defende a Alternativa 3 

do Projeto, dado que é única, que perspetiva, o desenvolvimento do Terminal a longo prazo. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) na generalidade vai ao encontro das expetativas da Comunidade 

Portuária de Leixões ao ter concluído: 

• Pelo predomínio de impactes negativos pouco significativos, essencialmente ligados a ações da 

fase de construção; 

• O novo terminal será capaz de gerar impactes sociais e económicos positivos, muito significativos 

na região, em termos macroecómicos, na criação de emprego (direto e indireto), na dinamização 

do setor portuário e relacionados entre outros. 

 

O Sindicato dos Estivadores, Conferentes e Tráfego dos Portos do Douro e Leixões salienta que, no que se 

refere à mão-de-obra os dados divulgados preveem que a realização desta obra de reconversão poderá 

envolver a criação de mais 175 postos de trabalho diretos e de 5.000 indiretos, pelo que o reflexo da obra 

na atividade de movimentação de cargas e sindical envolverá, assim, um acréscimo de 175 novos 

trabalhadores. 

O sindicato indica ter por missão a defesa intransigente dos direitos e interesses dos trabalhadores, 

constituindo preocupações suas a defesa do trabalho e o contributo para gerar mais emprego, em 

benefício do porto e da economia nacional. Não se opõe assim, à realização de melhoramentos e obras 

de remodelação de infraestruturas tendentes a melhorar as condições de trabalho, aumentar a 

competitividade e enfrentar a concorrência. 

Salienta a sua disponibilidade para colaborar com as entidades empregadoras para a contratação do 

número de trabalhadores que forem necessários para responder ao aumento de atividade que vai ser 

gerada. 

Considera que devem ser ponderados custos e benefícios e caso estes últimos superem os primeiros, 

manifesta o seu apoio às obras de reconversão do terminal Multiusos do Porto de Leixões. 

 

O Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (For-Mar) informa que o Pólo de Matosinhos 

utiliza um edifício construído em 1998, no Porto de Pesca. 

Refere, que, a atividade formativa deste polo, é uma das mais significativas, referindo que, nos últimos 6 

anos foram realizadas 378 ações envolvendo 4 482 formandos, destinadas à certificação para o exercício 

de profissões regulamentadas na área da Marinha do Comércio, Pesca e Tráfego Local. 

Tendo em atenção as diversas intervenções que serão realizadas no âmbito do projeto para o Novo 

terminal de Leixões, o For-Mar, sabendo que as suas futuras instalações serão construídas em espaço 

reservado para o efeito, em edifício único que será objeto de projeto complementar a elaborar pela APDL 

e que neste edifício estarão, ainda, incluídas fábrica de gelo e entreposto frigorifico, definiu os requisitos 

mínimos das novas instalações: 

• Instalação no R/C; 
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• Salas de formação teórica e espaços oficinais dotados de insonorização adequada; 

• Salas de formação teórica, gabinetes e salas de apoio dotadas de pavimento em madeira ou 

equivalente. O pavimento das oficinas e laboratório deverá ser preferencialmente revestido com 

resina Epoxy. 

Considera, ainda, que importa acautelar que a atividade do Polo de Matosinhos se mantenha sem 

interrupção, durante o período previsto para a intervenção no Porto de Leixões. 

 

O grupo SOS Porto da Horta apresenta-se como sendo constituído “por um conjunto de pequenos 

empresários que exercem a sua atividade numa exígua bacia portuária, que se encontra ameaçada ao 

nível estabilidade nas águas do porto, navegabilidade, manobrabilidade e segurança”. 

Consideram que o EIA relativo ao Novo Terminal do Porto de Leixões se encontra muito completo e bem 

documentado.  

Na análise efetuada consideram que “a questão principal da acessibilidade marítima ao porto de Leixões 

foi habilmente camuflada com o estudo de agitação na Praia de Matosinhos”. Reportam-se ao Relatório 

Síntese p. 258, nas questões relativas à agitação marítima. Salientam que na área em estudo, esta agitação 

transforma-se por refração e difração sob influência da variação da batimetria e dos quebra-mares do 

porto de Leixões. 

Julgam que com o prolongamento do molhe norte, este efeito benéfico deixará de se sentir pelo facto da 

ondulação que atingirá a cabeça do novo molhe e o canal de navegação ser pouco influenciada pela quase 

inexistente variação da batimetria podendo, até prejudicar as condições de acessibilidade ao porto, 

comparativamente às condições existentes. 

Questionam-se assim, se as simulações efetuadas com os dados da boia de Leixões no período de 10 anos 

com falhas (2004-2016) terão sido conservadoras e se o vento não originará mais dias de 

inoperacionalidade com os navios de projeto do que a ondulação. Deste modo, consideram relevante 

quantificar os dias de inoperacionalidade do porto que o prolongamento do molhe tornará operacionais 

em condições de segurança para o navio de projeto. 

Questionam ainda se o navio de projeto se encontra enquadrado com as características físicas do porto e 

com as recomendações de instituições internacionais como a PIANC - World Association for Waterborne 

Transport Infrastructures. 

 

O Turismo de Portugal, IP informa que este projeto terá impactes negativos expectáveis na paisagem, 

refere que devem ser cumpridas as medidas de minimização descritas no Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) para o descritor paisagem.  

No que se refere às alternativas, e à adoção da alternativa 3, como a solução ambientalmente mais 

favorável, concorda, dado que não existem diferenças significativas entre as alternativas, e a alternativa 

apresentada é a mais favorável do ponto de vista socioeconómico. 

Alerta, ainda, para a efetivação das medidas preventivas de minimização dos impactes gerados e os planos 

de monotorização previstos na Qualidade do Ar e para o Ruído. 

 

A Associação de Escolas de Surf e Surf Camps do Norte refere as preocupações do setor relativamente a 

este projeto, que se encontra ligado a dois outros projetos (aumento do quebra-mar em 300 metros e 

aprofundamento do canal de acesso). A sua apreensão recai nos meses de verão onde a ondulação já é 

reduzida e com este aumento do quebra-mar deixará de ser possível o ensino do surf, mesmo para nível 
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iniciante. Entende que, desta forma, toda a economia que vive à volta deste desporto, nomeadamente, 

escolas de surf, alojamento, restauração, surf shops entre outros não irá sobreviver, com a consequente 

extinção de postos de trabalho diretos ou indiretos.  

Relativamente ao aumento do quebra-mar: 

Questionam a necessidade impreterível de 300 metros de quebra-mar, isto porque a extensão real e para 

receber os navios de 300 metros seriam apenas de 200 metros de extensão, salientando que a barra de 

Leixões é a mais segura dos País logo não se aplica o argumento de que visa o aumento de segurança de 

entrada dos navios; a regularidade da reposição de areias na Praia Internacional, uma vez que irá sofrer 

uma erosão acentuada, para que a praia não desapareça; e questionam ainda sobre quem irá fiscalizar e 

punir o incumprimento dos condicionalismos e procedimentos de mitigação dos impactes.  

Relativamente ao novo terminal de contentores colocam as seguintes questões: 

• Existem armadores com frotas que querem vir para Leixões? 

• Está comprovado que querem vir para o Porto ou apenas contam com a oferta ser suficiente?  

• Justifica-se um investimento desta magnitude para receber uma percentagem muito pequena de 

navios com 300 metros?  

• Em que termos percentuais vai aumentar de tráfego de veículos pesados nas vias de acesso à 

cidade, já de si bastante condicionada? 

• Existe estudo que vise qual será o aumento da poluição nas áreas adjacentes ao Porto de Leixões, 

na dimensão de toda a obra e não apenas em uma fase da mesma, uma vez que existirá um maior 

número de navios a entrar, maior número de maquinaria pesada a trabalhar dentro do Porto de 

Leixões, maior número de circulação de veículos pesados? 

• Porque é que no projeto não está prevista a implementação de meios de movimentação de carga 

mais ecológicos, nomeadamente ferrovia? 

Referem que não são dadas garantias de fiscalização e medidas caso exista incumprimento por parte da 

APDL no que concerne aos impactes previstos e a mitigação dos mesmos.  

Do ponto de vista da Associação, todas estas dúvidas se reportam a aspetos essenciais e terão que se 

respondidas e acauteladas.  

 

A Associação de Criatividade e Inovação - Newteen Blue considera a Variante à proposta 3 a mais 

adequada. Após consulta informal, todos os associados que residem em Matosinhos (mais de 90%) 

concordaram que é a proposta que garante a melhor integração visual e física, garantindo uma melhor 

separação entre a área de pesca e a área de carga.  

Entendem que uma obra destas, a ser feita, deve ser de forma correta e preparada para as necessidades 

de futuro, para que não seja depois necessário proceder a novas perturbações e intervenções de expansão 

e/ou adaptação. 

Defendem, ainda, que dado que o propósito desta obra vem claramente colocar ainda mais "poluição 

visual" junto ao Terminal de Cruzeiros e à Praia de Matosinhos, que se deve compensar tal facto com a 

construção, de uma vez por todas, da área pedonal que vai ligar a Marginal ao Terminal de Cruzeiros, 

através do Paredão, permitindo assim aos residentes e turistas passear e apreciar uma vista limpa na 

direção da Foz do Douro e não apenas uma paisagem obstruída, ao olhar para Norte. O fator económico 

não deve, nem pode, sobrepor-se sempre às vontades de uma população, muito menos às velhas 

promessas que com o tempo se vão desvanecendo. 
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A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável efetuou uma análise ao Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) sublinhando os seguintes aspetos: 

• Impactes positivos no emprego e impactes diretos e indiretos na atividade económica local e 

regional. 

O Projeto será capaz de gerar impactes sociais económicos positivos muito significativos na criação de 

emprego na região.  

Ainda assim é necessário avaliar os impactes sociais e económicos decorrentes desta intervenção, não só 

a que diretamente afetará a comunidade piscatórias com a diminuição do porto de pesca, assim como os 

impactos sobre a comunidade local, decorrentes de uma alteração muito significativa da paisagem 

urbana, com impactes negativos ao nível da atratividade que terá implicações sobre o comércio e 

restauração, assim como a degradação da qualidade de vida dos habitantes, já fortemente pressionada 

na componente de ruído e poluição do ar, que certamente irá piorar com a instalação do novo terminal 

do porto de Leixões a uma centena de metros da malha urbana residencial. 

• Existem impactes visuais negativos que podem ser significativos a muito significativos, em especial 

sobre a Praia de Matosinhos e sua Marginal, incluindo a Av. General Norton de Matos e respetiva 

rotunda da Anémona. Estes impactes visuais que tendo em consideração a orografia do terreno 

serão dificilmente mitigáveis. 

• Alerta em especial para as emissões de partículas ultrafinas de elevada perigosidade associadas 

às emissões de navios e que apesar de não terem valores limite definidos são um fator significativo 

de agravamento da saúde pública da população próxima. 

• O acréscimo de tráfego para a área em questão, irá ter consequência ao nível do ruído e poluição 

do ar. 

• As medidas propostas afiguram-se bastante incipientes, principalmente no que se refere à 

qualidade do ar. E mesmo do ruído, prevendo-se apenas a implementação de programas de 

monotorização. 

• As alternativas propostas referem-se a um simples desenho de projeto ao nível de implantação 

no terreno. Será desejável conhecer verdadeiras alternativas ao projeto. 

• Relativamente aos dois projetos referidos no Estudo e que estão interligados com o projeto 

apresentado, não é realizada uma avaliação dos impactes negativos ao nível dos vários 

descritores. Apenas são referidos, de forma muito sumária e generalista os impactes cumulativos 

ao nível da socieconomia (positivos) e da paisagem (negativos). 

Conclui que o presente projeto faz parte de uma estratégia de desenvolvimento do Porto de Leixões que 

integrou outros dois projetos, realizados há menos de dois anos, e cujos objetivos são os mesmos deste 

agora em análise, essa relação é reconhecida no próprio Estudo de Impacte Ambiental (EIA).  

Considera que estes três projetos são na realidade três fases de um mesmo Projeto, cujo objetivo é a 

ampliação da operação do Porto de Leixões, pelo que considera estar na presença de uma ilegal 

fragmentação de um projeto no sentido de minimizar os seus impactes. 

O EIA não faz qualquer análise dos impactes cumulativos com os outros dois projetos implementados e 

que estão relacionados com este, o que considera inaceitável. 

Assim, a ZERO, é de opinião que este projeto não pode ser considerado de forma separada dos seus 

antecedentes e que deve ser realizada uma avaliação dos seus impactes conjuntos no ambiente e na 

socioeconomia, não devendo ser aprovado sem que esta avaliação tenha ocorrido previamente.  
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Os 12 Cidadãos que participaram no âmbito desta consulta, na sua maioria mostraram discordância com 

a execução do projeto, tendo sido colocadas algumas questões, que devem ser tidas em consideração. 

• Um cidadão manifesta a sua preocupação pelo historial de acidentes que existiu neste Porto, 

manifestando o seu receio para eventuais acidentes, que possam ocorrer, dado a dimensão dos 

navios que aumenta de 190 metros para 300 metros de comprimento. Refere ainda que os ventos 

predominantes em Leixões são do quadrante Oeste pelo que as consequências de um desses 

acidentes afetariam de forma intensa a população envolvente. 

A poluição atmosférica em Matosinhos, resultante das manobras dos navios e do funcionamento dos seus 

geradores, será elevada, devido à predominância desses mesmos ventos. 

Aponta como medidas de mitigação possíveis: 

o Ausência de navios no Terminal petroleiro aquando da entrada de navios para o Novo 

Terminal de leixões (NTL); 

o Manobra de atracar/desatracar utilizando exclusivamente rebocadores não poluentes e sem 

utilização do sistema de propulsão do navio; 

o Só podem ser admitidos no NTL, navios que tenham a possibilidade de se conectarem com a 

rede elétrica de terra para poderem desligar os seus geradores enquanto atracados. 

• Exposição, subscrita por cinco cidadãos, que mostram a sua discordância relativamente a este 

projeto conforme abaixo se descreve: 

 Antecedentes: 

o O projeto de prolongamento do quebra-mar e de novas acessibilidades marítimas, é 

justificado pela necessidade de haver um outro Terminal de Contentores (TC) para navios de 

300 m de comprimento, de 40 m de boca e de 13,5 m de calado, e de serem melhoradas as 

condições de acesso marítimo ao Porto de leixões; 

Novo Terminal do Porto de Leixões: 

o Trata-se de um Terminal de Contentores e de um Terminal Roll on-Roll Off (Ro-Ro) 

o O terminal de contentores teria uma frente acostável de 455m, fundos a -15,5 m (ZHL) e 

terraplenos com uma área de 13 ha (e não 17 ha, como referido no EIA). 

o O Ro-Ro teria uma rampa de 35 m de largura e fundos a -10,0 m (ZHL). 

o A capacidade indicada do terminal de contentores seria de 480.000 TEU / ano no cais e de 

435.000 TEU / ano no terrapleno. 

o A capacidade do Ro-Ro seria de 55.000 Un / ano ou de 110.000 TEU / ano. 

Vias de Acessibilidade Marítima: 

Não parece estar devidamente estudado que este Terminal de Contentores (TC) possa vira receber 

regularmente navios de 5.000 TEU pelas seguintes razões: 

o Desconhece-se como serão as manobras de atracação e largada dos navios de contentores, 

se estiverem no Ro-Ro e no Terminal de Cruzeiros; 

o O espaço ocupado pelo navio atracado no TC sobrepõe-se à bacia de rotação. 

Este Projeto nunca deveria avançar sem a realização de estudos de simulação da manobra do 

navio, nos seus movimentos de atracação e largada, com a presença ou não de navios Ro-Ro e de 

passageiros. 

Vias de Acesso Rodoviário: 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3338 

 

 
Novo Terminal do Porto de Leixões 

97 

A via de Acesso rodoviária ao novo Terminal, dentro do Porto de Leixões, é a Via de Cintura 

Portuária (VCP). Deveria ser disponibilizado o Estudo de Tráfego, para essa zona, referindo que no 

resumo desse Estudo, não está comtemplado o troço entre a junção dos ramos da VCP-Norte com 

a VCP-sul e a Portaria Principal do porto de Leixões (3PL). 

Também, nessa VCP existe um túnel sob o Porto de Pesca, que constituiria um obstáculo à fluidez 

do tráfego rodoviário que este projeto iria gerar, uma vez que não está prevista qualquer 

intervenção nesta estrutura. O túnel tem apenas uma via de circulação em cada sentido, sem 

passeios, o que seria manifestamente insuficiente para o previsível aumento de tráfego rodoviário 

que a exploração do novo terminal iria gerar. O anterior Projeto considera indispensável a 

construção de um novo túnel, com duas vias de circulação em cada sentido. 

Acesso Ferroviário: 

O Projeto não prevê qualquer acesso ferroviário ao novo terminal. Parecer ser essa uma lacuna 

grave, tanto mais que estão previstos grandes investimentos da rede ferroviária nacional. 

Porto de Pesca: 

Do que é possível perceber da configuração final do Novo terminal (variante à Alternativa 3), o 

Porto de Pesca de Matosinhos veria a sua implantação reduzida. Questionam-se sobre se a 

comunidade piscatória de Matosinhos aceitaria esta diminuição de terrapleno e de frente de 

acostagem 

Estudos Não disponíveis: 

o O já referido Estudo de Tráfego da VCP. 

o Dragagens e quebramento de rocha no canal, bacia de rotação e acesso marítimo ao Novo 

terminal (quantidade de rocha a quebrar e dragar é elevada- 1800.000m3 e os trabalhos 

decorrerão em zona de passagem de navios. 

 Como Conclusão referem: 

o Se o Novo Terminal não tiver condições para receber navios de 5.000 TEU, seja por motivo do 

custo que lhe estaria associado, seja por não haver condições físicas para a sua localização, 

seja por qualquer outra razão, então parece que a solução de compromisso, que tem a 

vantagem de não inviabilizar a solução global prevista, deveria passar pela construção de um 

novo terminal para navios porta-contentores com as características dos que atualmente 

demandam o Terminal de Contentores Sul, que não exigiriam a realização das obras de 

acessibilidade marítima, no canal e na bacia de rotação, mas apenas no acesso ao Novo 

Terminal, que assim passaria a ter fundos de acostagem de apenas -12,0 m (ZHL); 

o Nesta hipótese, também, não seria necessário prolongar o quebra-mar. Mas, para melhorar 

as condições de acesso e de acostagem ao Posto “A” do Terminal de Petroleiros, poder-se-ia 

construir um quebra-mar submerso, no local do hipotético prolongamento do atual quebra-

mar exterior, que seria a base de um quebra-mar alteado, se este viesse a ser necessário; 

o A APDL não deveria conceber um novo terminal de contentores sem ter o contributo da 

entidade que o iria explorar, sob pena de conceber um terminal pouco eficiente e de estar a 

condicionar os múltiplos processos de operação de um terminal de contentores; 

o Por último, a APDL nunca deveria priorizar o prolongamento do quebra-mar de Leixões, antes 

de garantir o já hoje necessário novo terminal de contentores, que deveria garantir o retorno 

do investimento. Faz bem mais sentido aumentar a capacidade instalada de manuseamento 

de contentores com os navios que atualmente demandam o Porto de Leixões, garantir mais 

faturação e depois potenciar esse investimento com o prolongamento do quebra-mar para 
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permitir navios de maior dimensão. O que a APDL está a fazer é precisamente o contrário - 

investir no prolongamento do molhe sem ter sequer garantido um terminal para a atracação 

dos navios de maior dimensão que justifiquem esse prolongamento; 

• Listam-se alguns dos motivos apontados pelos restantes cidadãos que estão contra a realização 

deste projeto: 

o Este projeto de modernização do Porto de Leixões foi intencionalmente dividido em três 

partes, sendo o Novo Terminal de Contentores, o último quando deveria ter sido o primeiro a 

ser apresentado; 

o A ampliação do porto vai ter um impacto negativo sobre as outras atividades económicas, 

nomeadamente a pesca, o turismo e visualmente vai afastar a população da orla marítima; 

o As cidades dos países desenvolvidos, inclusive Lisboa, estão a retirar os terminais de 

contentores dos portos urbanos, criando novos espaços de logística mais longe do centro 

urbano; 

o Não existe qualquer esclarecimento claro sobre o aumento total das emissões que estarão 

estreitamente relacionadas com a qualidade do ar de duas das zonas mais movimentadas de 

Matosinhos - zona histórica e marginal; 

o A grande artificialização da paisagem contribuirá negativamente para o futuro 

desenvolvimento do concelho levando a uma penalização do turismo interno e externo, assim 

como a qualidade de vida dos seus munícipes dado o impacto visual e sonoro; 

o A afetação negativa dos desportos de deslize que serão penalizados em números de dias 

passíveis de exercer a sua atividade, que irá afetar não só diretamente o setor mas também 

todos os negócios que dependem da afluência à zona balnear. Aqui o surf enquanto oferta de 

produto turístico também sairá enfraquecido; 

o A destruição e artificialização da paisagem, que é um ex libris desta Cidade; 

o O inequívoco aumento do ruído causado pelas obras, pelo número acrescido de barcos e pela 

sua maior dimensão; 

o O aumento da poluição do ar, causado pelo trânsito associado, pelo maior número de barcos 

e por estes serem de maior dimensão; 

o A provável contaminação das águas, à semelhança de outras obras portuárias, que ocorreram 

noutros portos um pouco por todo o mundo, irá destruir diretamente um ecossistema nas 

imediações e fazer perigar, do Mindelo a Espinho, muitos outros; 

o Os negócios que florescem na cidade ligados aos desportos de ondas - de formação e apoio 

aos praticantes de surf, bodyboard, Stand Up Paddle (s.u.p)., kitesurf, windsurf, etc., irão 

desparecer. 

• Um cidadão considera que a construção do novo terminal não deveria avançar, pelo menos no 

imediato, existindo uma alternativa não considerada no presente Estudo que melhor poderá 

responder às presentes necessidades de crescimento do Porto de Leixões. Considera que o 

desenvolvimento futuro do Porto de Leixões, está verdadeiramente ameaçado, por um conjunto 

de importantes condicionantes que importa solucionar. Nomeadamente: 

o O "quase esgotamento da capacidade dos atuais terminais de carga contentorizada". Após a 

expansão do Terminal de Contentores Sul, atualmente em curso, um novo alargamento 

apenas será possível sacrificando o terminal ferroviário adjacente e após a construção de um 

novo terminal ferroviário, possivelmente na zona de Gatões (projeto em fase de estudo) ou 

junto à EN13 no prolongamento da estação de Leça do Balio. A capacidade prevista para o 
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NTC será de apenas 480.000 TEU, ou seja, cerca de 2/3 da futura capacidade do Terminal de 

Contentores Sul, o que, por si só, não é suficiente para garantir uma capacidade de resposta 

adequada do porto ao crescimento da carga contentorizada no médio prazo;  

o Qualquer uma das 3 soluções alternativas sugeridas no projeto prevê igualmente uma 

limitada capacidade de acostagem de navios;  

o A "limitação física à expansão dos terraplenos portuários" é de constatação óbvia. O porto 

encontra-se atualmente entrincheirado entre as densas zonas urbanas de Matosinhos e Leça 

da Palmeira, a sul e a norte, respetivamente, e delimitado a nascente pela A28.  

Assim coloca as seguintes questões: 

o Qual a razão do plano de expansão do TC Norte não ter sido considerado, como solução 

alternativa à construção do NTC?  

o  O referido plano de expansão do TC Norte prevê que o mesmo possa vir a ter uma capacidade 

de movimentação de contentores de 1 milhão de TEU por ano, sensivelmente o dobro da 

capacidade prevista em qualquer uma das soluções atualmente previstas para o NTC. 

o Para além disso, a expansão do TC Norte disponibilizará um comprimento de cais total de 

cerca de 1400m (cerca do triplo previsto na variante à alternativa 3, a mais extensa), dos quais 

450m resultarão da extensão do atual TC Norte, 350m da nova frente de cais que ligará a 

extensão do TC Norte e a atual zona da marina (direção sul-norte) e que poderá ser dedicada 

para o novo terminal Ro-Ro e 600m de um novo cais a ser construído paralelamente ao molhe 

norte e ligando a zona da marina ao atual posto de acostagem C do terminal de graneis 

líquidos. 

o  Este maior comprimento de cais resultará, inevitavelmente, numa capacidade acrescida de 

acolher navios de maiores dimensões, nomeadamente os mais recentes Ultra Large Container 

Vessels (ULCV) que poderão transportar até 18 mil TEU, mas também um maior número de 

navios, no caso, até 3 navios do tipo post-panamax em simultâneo. 

o  A solução de expansão do TC Norte permitirá igualmente uma maior área de terrapleno 

portuário que, como referido anteriormente, permitirá que o mesmo possa vir a atingir uma 

capacidade de movimentação de contentores de 1 milhão de TEU por ano. 

Considera que o Terminal de Contentores Norte (TC Norte) se apresenta como uma solução 

técnica e economicamente melhor:  

o A opção pela expansão do TC Norte tem a vantagem adicional de permitir, se tal se revelar 

necessário, uma relativamente fácil expansão futura da área de terrapleno através do seu 

alargamento para além do limite definido pelo molhe norte, ocupando, sem consequências 

de maior, uma franja (100 a 200m) do limite sul da praia de Leça. Esta possibilidade, a ser 

estudada em detalhe no futuro, poderia ainda vir a reforçar significativamente a capacidade 

do TC Norte para além do limite previsto de 1 milhão de TEU por ano;  

o Para além disto, o investimento na expansão do TC Norte poderá ser realizada faseadamente, 

considerando como fase 01 a extensão para 450m do atual cais do TC Norte, uma fase 02 com 

o alargamento para a zona da atual marina, uma fase 03 com a construção do novo cais entre 

a marina e o terminal de graneis líquidos e uma fase 04 através da ampliação do terrapleno 

ocupando o limite sul da praia de Leça;  

o Esta solução prevê igualmente menos investimentos secundários, dado que a deslocalização 

da marina para junto do Terminal de Cruzeiros é algo que está já previsto deste a construção 

deste último, e que a deslocalização ou mesmo eliminação do posto C do terminal de graneis 
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líquidos reveste-se de menor complexidade e investimento que o agora previsto para a 

reformulação do porto de pesca.  

Conclui, assim que o presente Estudo deveria ser declarado indeferido e a construção do Novo 

Terminal de Contentores de Leixões ser suspensa até à realização de um estudo comparativo que 

abranja as componentes técnicas, económicas e ambientais da presente solução face à 

possibilidade de expansão do Terminal de Contentores. 

• Um cidadão coloca as seguintes questões: 

o O novo terminal será instalado na zona do atual terminal multiusos e irá sobrepor-se 

parcialmente ao atual porto de pesca, nomeadamente, à ponte-cais sul. 

o Mas o que sucederá à zona norte, Leça da Palmeira? 

o O impacto ambiental existirá também a norte da obra? 

o Serão empilhados contentores na margem direita do rio Leça até à zona frontal ao Castelo de 

Leça?  

o Qual o limite de contentores em altura? E em comprimento? 

o Pode não ser quebrada a vista de terra para o Porto de Mar de forma permanente?  

o Como estão previstas nessa zona eventuais barreiras visuais e de ruído? E de luz? 

o O que vai suceder à zona entre os atuais clubes de vela e a zona da Avenida Antunes 

Guimarães?  

o O que sucederá ao cais abatido junto ao restaurante terminal?  

o E aos imóveis e à casa onde funcionam os serviços da APDL, no Largo da Fonte Seca?  

o Na página 23, do resumo não técnico, refere que mais tarde serão propostas soluções. Qual o 

motivo para estas não estarem já previstas evitando-se eventuais e futuras contingências, 

diferendos e problemas, promovendo-se desde já o reforço de uma forte aliança entre as 

populações residentes e utentes e a APDL?  

o Face ao impacto resultante do previsto tráfego rodoviário, movimentação de contentores, 

que investimentos serão feitos na ponte de Leça que, neste momento, está tão degradada? 

Como se assegura a sua manutenção, incluindo de todos os equipamentos? 

o A APDL, na obra a desenvolver, não prevê a possibilidade de concessionar lojas e espaços 

turísticos e comerciais? 

o Que garantias serão dadas aos proprietários de imóveis da zona que as trepidações não lhes 

causarão danos? Existem seguros para cobrir eventuais problemas e meios céleres para os 

debelar? 

o A obra poderá dar aos cidadãos como retorno uma linha de caminho-de-ferro de passageiros, 

aproveitando a existente? 

    Considera que a obra poderá conferir aos cidadãos: 

o Compensações contra a poluição das águas e ambientais (tráfico rodoviário e marítimo 

acrescido) que permitam, por exemplo, a redução do IMI, a obrigação de utilização de 

motores elétricos não só nas obras, mas nas futuras movimentações nas águas?  

o A instalação do, há muito prometido, Tribunal Marítimo em Matosinhos face ao previsível 

impacto em termos de litígios? 

o Colocação de mais árvores, jardins e relvados, ciclovias, não só na zona de utilização do espaço 
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pela APDL, mas também na zona de jurisdição municipal, em articulação com as autarquias 

de Matosinhos (junta e município)? 

o Maior investimento na limpeza das areias e águas do rio Leça e praias de Matosinhos, com a 

criação de um conselho independente com meios e poderes para fazer que a APDL intervenha 

mesmo? 

o Fomento de desporto escolar, como a vela, surf, mergulho, com experiências de mar alto, 

designadamente, para as crianças de agregados mais carenciados? 

• Listam-se alguns dos motivos apontados pelos restantes cidadãos para não concordarem com a 

realização deste projeto: 

o Este projeto de modernização do Porto de Leixões foi intencionalmente dividido em três 

partes, sendo o Novo Terminal de Contentores, o último quando deveria ter sido o primeiro a 

ser apresentado. 

o A ampliação do porto vai ter um impacto negativo sobre as outras atividades económicas, 

nomeadamente a pesca, o turismo e visualmente vai afastar a população da orla marítima. 

o As cidades dos países desenvolvidos, inclusive Lisboa, estão a retirar os terminais de 

contentores dos portos urbanos, criando novos espaços de logística mais longe do centro 

urbano. 

o Não existe qualquer esclarecimento claro sobre o aumento total das emissões que estarão 

estreitamente relacionadas com a qualidade do ar de duas das zonas mais movimentadas de 

Matosinhos - zona histórica e marginal. 

o A grande artificialização da paisagem contribuirá negativamente para o futuro 

desenvolvimento do concelho levando a uma penalização do turismo interno e externo, assim 

como a qualidade de vida dos seus munícipes dado o impacto visual e sonoro. 

o A afetação negativa dos desportos de deslize que serão penalizados em números de dias 

passíveis de exercer a sua atividade, que irá afetar não só diretamente o setor mas também 

todos os negócios que dependem da afluência à zona balnear. Aqui o surf enquanto oferta de 

produto turístico também sairá enfraquecido. 

o A destruição e artificialização da paisagem, que é um ex-libris desta Cidade. 

o O inequívoco aumento do ruido causado pelas obras, pelo número acrescido de barcos e pela 

sua maior dimensão. 

o O aumento da poluição do ar, causado pelo trânsito associado, pelo maior número de barcos 

e por estes serem de maior dimensão. 

o A provável contaminação das águas, à semelhança de outras obras portuárias, que ocorreram 

noutros portos um pouco por todo o mundo, irá destruir diretamente um ecossistema nas 

imediações e fazer perigar, do Mindelo a Espinho, muitos outros. 

o Os negócios que florescem na cidade ligados aos desportos de ondas - de formação e apoio 

aos praticantes de surf, bodyboard, Stand Up Paddle (s.u.p)., kitesurf, windsurf, etc., irão 

desparecer. 

Algumas Sugestões apresentadas: 

o Este terminal deveria ser construído num novo porto, frente à refinaria, entre o farol da Boa 

Nova e o kartódromo. 

o O espaço do atual terminal deveria ser recuperado pela cidade de Matosinhos, e afeto a 
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parque da cidade, com ligação à Quinta da Conceição. 

o Analisar e apresentar o impacto na qualidade de vida e na saúde nas pessoas que vivem, 

trabalham e nas que frequentam este local. Este aspeto está a ser totalmente ignorado terá 

que ser estudado e equacionado. 

No âmbito da Consulta Pública realizou-se ainda uma sessão de esclarecimento, no Auditório da 

Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), no dia 08 de setembro de 2020. A 

mesma teve como objetivo promover um maior envolvimento das entidades/outros interessados e 

prestar esclarecimentos relativamente ao projeto e respetivos impactes ambientais. Estiveram presentes 

o proponente e consultores, tendo participado na sessão as seguintes entidades: Câmara Municipal de 

Matosinhos, Câmara Municipal do Porto, Capitania do porto de Leixões, Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte, Comunidade Portuária de Leixões, Direção-Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, DOCAPESCA, Portos e Lotas, S.A., Cooperativa de Produtores 

de Peixe do Norte, C.R.L. (PROPEIXE,  O.P.), Terminal de Carga Geral e de Granéis de Leixões (TCGL), 

Terminal de Contentores de Leixões (TCL), Associação de Operadores Portuários Douro e Leixões 

(AOPPDL), Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (For-Mar).  

  

9.2. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS QUESTÕES COLOCADAS NAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS: 

De seguida sumarizam-se as principais questões colocadas no âmbito da consulta pública. 

Projetos associados  

• Os três projetos são três fases de um mesmo Projeto, cujo objetivos é a ampliação da operação 

do Porto de Leixões. Porque motivo não foram submetidos a AIA num único procedimento de 

avaliação? 

• Esclarecer se as simulações efetuadas/apresentadas a partir dos dados da boia de Leixões no 

período de 10 anos com falhas (2004-2016) terão sido conservadoras e se o vento não originará 

mais dias de inoperacionalidade com os navios de projeto do que a ondulação. 

• Quantificar os dias de inoperacionalidade do porto que o prolongamento do molhe tornará 

operacionais em condições de segurança para o navio de projeto. 

• Esclarecer se o prolongamento até 300m do novo molhe, pelo facto da ondulação que atingirá a 

cabeça do novo molhe e o canal de navegação ser pouco influenciada pela quase inexistente 

variação da batimetria podendo, não irá prejudicar as condições de acessibilidade ao porto, 

comparativamente às condições existentes. 

 

Alternativas ao Projeto Apresentado 

• Esclarecer o motivo pelo qual o plano de expansão do TC Norte não ter sido considerado, como 

solução alternativa à construção do Novo Terminal de Contentores. Uma vez que a mesma 

permite aumentar a capacidade do porto de Leixões em termos de dimensão de navios e de 

movimentação de carga, com investimento faseado. 

o Maior área de terrapleno portuário; 

o Aumento da capacidade de movimentação de contentores para 1 milhão de TEU por ano, 

sensivelmente o dobro da capacidade prevista para o NTC; 

o Aumento do comprimento de cais total de cerca de 1400 m (cerca do triplo previsto na 

variante à alternativa 3, a mais extensa); 
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o Possibilidade de acolher, consequentemente, navios de maiores dimensões, nomeadamente 

os mais recentes Ultra Large Container Vessels (ULCV) que poderão transportar até 18 mil 

TEU, mas também um maior número de navios, no caso, até 3 navios do tipo post-panamax 

em simultâneo; 

o Fácil expansão futura da área de terrapleno através do seu alargamento para além do limite 

definido pelo molhe norte, ocupando, sem consequências de maior, uma franja (100 a 200m) 

do limite sul da praia de Leça. A capacidade seria superior ao 1 milhão de TEU por ano;  

o Investimento faseado na expansão do TC Norte  

▪ fase 01 - extensão para 450 m do atual cais do TC Norte,  

▪ fase 02 - alargamento para a zona da atual marina,  

▪ fase 03 - construção do novo cais entre a marina e o terminal de graneis líquidos;  

▪ fase 04 - ampliação do terraplano ocupando o limite sul da praia de Leça;  

o Necessários menores investimentos secundários, dado que a deslocalização da marina para 

junto do Terminal de Cruzeiros é algo que está já previsto deste a construção deste último, e 

que a deslocalização ou mesmo eliminação do posto C do terminal de graneis líquidos reveste-

se de menor complexidade e investimento que o agora previsto para a reformulação do porto 

de pesca. 

• Se o Novo Terminal não tiver condições para receber navios de 5.000 TEU seja por motivo do custo 

que lhe estaria associado, seja por não haver condições físicas para a sua localização, ou qualquer 

outra razão, foi avaliada a hipótese de construir apenas um novo terminal para navios porta-

contentores? Esta alternativa evitaria a realização das obras de acessibilidade marítima, no canal 

e na bacia de rotação e o prolongamento do quebra-mar exterior. Para melhorar as condições de 

acesso e de acostagem ao Posto “A” do Terminal de Petroleiros, poder-se-ia construir um quebra-

mar submerso, no local do hipotético prolongamento do atual quebra-mar exterior, que seria a 

base de um quebra-mar alteado, se este viesse a ser necessário. 

 

Alternativas Propostas no EIA: 

• Alternativas propostas referem-se a um simples desenho de projeto ao nível de implantação no 

terreno; 

• Não existem diferenças significativas entre as alternativas; 

• Qualquer uma das 3 soluções alternativas sugeridas no projeto prevê igualmente uma limitada 

capacidade de acostagem de navios; 

• Desejável conhecer verdadeiras alternativas ao projeto. 

 

Soluções preferenciais: 

Alternativa 3 e Variante à alternativa 3 

• A única que perspetiva o desenvolvimento do Terminal a longo prazo; 

• Solução ambientalmente mais favorável; 

• Alternativa mais favorável do ponto de vista socioeconómico; 

• A mais adequada. 
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Projeto: 

Justificação do projeto 

• Nunca deveria ser priorizado o prolongamento do quebra-mar de Leixões, antes de garantir o já 

hoje necessário novo terminal de contentores, que deveria garantir o retorno do investimento. 

Faz bem mais sentido aumentar a capacidade instalada de manuseamento de contentores com 

os navios que atualmente demandam o Porto de Leixões, garantir mais faturação e depois 

potenciar esse investimento com o prolongamento do quebra-mar para permitir navios de maior 

dimensão. 

• Deve ser realizado um estudo comparativo que abranja as componentes técnicas, económicas e 

ambientais da solução de expansão do Terminal de Contentores Norte face à possibilidade de 

expansão do Terminal de Contentores. 

• Não parece estar devidamente estudado que este Terminal de Contentores (TC) possa vira 

receber regularmente navios de 5.000TEU pelas seguintes razões: 

o Desconhece-se como serão as manobras de atracação e largada dos navios de contentores, 

se estiverem no Roll on – Roll off e no Terminal de Cruzeiros; 

o O espaço ocupado pelo navio atracado no Terminal de Cruzeiros sobrepõe-se à bacia de 

rotação. 

Projeto nunca deveria avançar sem a realização de estudos de simulação da manobra do navio, nos seus 

movimentos de atracação e largada, com a presença ou não de navios Ro-Ro e de passageiros. 

• O navio de projeto encontra-se enquadrado com as características físicas do porto e com as 

recomendações de instituições internacionais como a PIANC - World Association for Waterborne 

Transport Infrastructures? 

• Existem armadores com frotas que querem vir para Leixões? 

• Está comprovado que querem vir para o Porto ou apenas contam com a oferta ser suficiente?  

• Justifica-se um investimento desta magnitude para receber uma percentagem muito pequena de 

navios com 300 metros?  

• A comunidade piscatória de Matosinhos aceita a diminuição de terrapleno e de frente de 

acostagem? 

 

Impactes associados ao Projeto 

Interferência com condicionantes/infraestruturas: 

• Pipeline do oleoduto Leixões / Ovar, com ligação ao Aeródromo de Manobras n.º 1, que contém 

uma zona de proteção definida por uma largura de 6 m (centrada ao eixo do pipeline).   

Eventuais intervenções nessa zona carecem de emissão parecer pelo Estado-maior da Força Aérea 

Portuguesa. 

• Servidão do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto 

Dotar as lanças de balizagem luminosa, já que as mesmas se poderão constituir como obstáculos à 

navegação aérea, devido até à relativa proximidade do Heliporto do Hospital Pedro Hispano.  

• Edifício do Pólo de Matosinhos do Centro de Formação  

O novo edifício a construir em substituição do atual (em comum com o entreposto frigorífico e a 
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fábrica de gelo) deve incluir os seguintes requisitos: 

o Instalação no piso térreo; 

o Salas de formação teórica e os espaços oficinais dotados de insonorização adequada; 

o O pavimento das salas de formação teórica, gabinetes e salas de apoio com pavimento em 

madeira ou equivalente;  

o O pavimento das oficinas e laboratório deverá ser preferencialmente revestido de resina 

Epóxi. 

o Acautelar que a atividade do Polo de Matosinhos se mantenha sem interrupção, durante o 

período previsto para a intervenção no Porto de Leixões. 

 

Impactes Positivos 

• O Projeto será capaz de gerar impactes sociais económicos positivos muito significativos na 

criação de emprego na região.  

• O novo terminal será capaz de gerar impactes sociais e económicos positivos, muito significativos 

na região, em termos macroeconómicos, na criação de emprego (direto e indireto), na 

dinamização do setor portuário e relacionados entre outros. 

• Criação de mais 175 postos de trabalho diretos ligados à movimentação de cargas e de 5.000 

indiretos. 

 

Impactes negativos 

• Não existem garantias de fiscalização e medidas caso exista incumprimento por parte da APDL no 

que concerne aos impactes previstos e a mitigação dos mesmos.  

• Diminuição do porto de pesca. 

• Alteração muito significativa da paisagem urbana, com perda de atratividade no comércio e 

restauração. 

• A afetação negativa dos desportos de deslize que serão penalizados em números de dias passíveis 

de exercer a sua atividade, que irá afetar não só diretamente o setor mas também todos os 

negócios que dependem da afluência à zona balnear. O Surf enquanto oferta de produto turístico 

também sairá enfraquecido. 

• Os negócios que florescem na cidade ligados aos desportos de ondas - de formação e apoio aos 

praticantes de surf, bodyboard, Stand Up Paddle (s.u.p.), kitesurf, windsurf, etc, -  irão desparecer. 

• Degradação da qualidade de vida dos habitantes, já fortemente pressionada na componente de 

ruído e poluição do ar. 

• Não existe qualquer esclarecimento claro sobre o aumento total das emissões que estarão 

estreitamente relacionadas com a qualidade do ar de duas das zonas mais movimentadas de 

Matosinhos - zona histórica e marginal. 

• Impactes visuais negativos que podem ser significativos a muito significativos, em especial sobre 

a Praia de Matosinhos e sua Marginal, incluindo a Av. General Norton de Matos e respetiva 

rotunda da Anémona, dificilmente, mitigáveis. 

• Acrescenta mais "poluição visual" junto ao Terminal de Cruzeiros e à Praia de Matosinhos.  
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• Acréscimo de tráfego para a área em questão, irá ter consequência ao nível do ruído e poluição 

do ar. 

• Aumento do ruído e degradação da qualidade do ar causado pelas obras, pelo número acrescido 

de barcos e pela sua maior dimensão, e pelo trânsito associado. 

• Emissões de partículas ultrafinas de elevada perigosidade associadas às emissões de navios e que 

apesar de não terem valores limite definidos são um fator significativo de agravamento da saúde 

pública da população próxima. 

• Provável contaminação das águas, à semelhança de outras obras portuárias, que ocorreram 

noutros portos um pouco por todo o mundo, irá destruir diretamente um ecossistema nas 

imediações e fazer perigar, do Mindelo a Espinho, muitos outros. 

• Deveria ser disponibilizado o Estudo de Tráfego da via de Acesso rodoviária ao novo Terminal, 

dentro do Porto de Leixões, Via de Cintura Portuária (VCP), para essa zona, uma vez que o RNT 

refere que, não está comtemplado o troço entre a junção dos ramos da VCP-Norte com a VCP-sul 

e a Portaria Principal do porto de Leixões (3PL). 

• O túnel que existe nesta Via tem apenas uma via de circulação em cada sentido, sem passeios, 

constituindo assim um obstáculo à fluidez tráfego rodoviário a gerar pelo projeto. O estudo inicial 

considerava fundamental a construção de um novo túnel, com duas vias de circulação em cada 

sentido. 

• O Projeto não prevê qualquer acesso ferroviário ao novo terminal. Lacuna grave, pois estão 

previstos grandes investimentos da rede ferroviária nacional. 

• Aumento do risco de acidentes associado com o aumento da dimensão dos navios de 190 metros 

para 300 metros de comprimento.  

• Em caso de acidente e sendo os ventos predominantes em Leixões do quadrante Oeste as 

consequências de um desses acidentes afetariam de forma intensa a população envolvente. 

• A ampliação do porto vai ter um impacto negativo sobre as outras atividades económicas, 

nomeadamente a pesca, o turismo e visualmente vai afastar a população da orla marítima. 

 

Questões: 

• Em que termos percentuais vai aumentar de tráfego de veículos pesados nas vias de acesso à 

cidade, já de si bastante condicionada? 

• Existe estudo que vise qual será o aumento da poluição nas áreas adjacentes ao Porto de Leixões, 

na dimensão de toda a obra e não apenas em uma fase da mesma, uma vez que existirá um maior 

número de navios a entrar, maior número de maquinaria pesada a trabalhar dentro do Porto de 

Leixões, maior número de circulação de veículos pesados? 

• Porque é que no projeto não está prevista a implementação de meios de movimentação de carga 

mais ecológicos, nomeadamente ferrovia? 

• Mas o que sucederá à zona norte, Leça da Palmeira? 

• O impacto ambiental existirá também a norte da obra? 

• Serão empilhados contentores na margem direita do rio Leça até à zona frontal ao Castelo de 

Leça?  

• Qual o limite de contentores em altura? E em comprimento? 
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• Pode não ser quebrada a vista de terra para o Porto de Mar de forma permanente?  

• Como estão previstas nessa zona eventuais barreiras visuais e de ruído? E de luz? 

• O que vai suceder à zona entre os atuais clubes de vela e a zona da Avenida Antunes Guimarães?  

• O que sucederá ao cais abatido junto ao restaurante terminal?  

• E aos imóveis e à casa onde funcionam os serviços da APDL, no Largo da Fonte Seca?  

• Qual o motivo para se relegar para mais tarde a proposta de soluções (p. 23 RNT), para estas não 

estarem já previstas evitando-se eventuais e futuras contingências, diferendos e problemas, 

promovendo-se desde já o reforço de uma forte aliança entre as populações residentes e utentes 

e a APDL?  

• Face ao impacto resultante do previsto tráfego rodoviário, movimentação de contentores, que 

investimentos serão feitos na ponte de Leça que, neste momento, está tão degradada? Como se 

assegura a sua manutenção, incluindo de todos os equipamentos? 

 

Impactes cumulativos 

• Referidos, de forma muito sumária e generalista ao nível da socioconomia (positivos) e da 

paisagem (negativos). 

 

Medidas de Mitigação / Compensação 

As Medidas propostas para o ruído e qualidade do ar afiguram-se bastante incipientes. 

Mitigação do risco: 

• Ausência de navios no Terminal Petroleiro aquando da entrada de navios para o Novo Terminal 

de Leixões (NTL); 

• Manobra de atracar/desatracar utilizando exclusivamente rebocadores não poluentes e sem 

utilização do sistema de propulsão do navio; 

• Admitir no Novo Terminal apenas navios que tenham a possibilidade de se conectarem com a 

rede elétrica de terra para poderem desligar os seus geradores enquanto atracados. 

Medidas de Compensação: 

• Construção da área pedonal que vai ligar a Marginal ao Terminal de Cruzeiros, através do Paredão, 

permitindo assim aos residentes e turistas passear e apreciar uma vista limpa na direção da Foz 

do Douro e não apenas uma paisagem obstruída, ao olhar para Norte. 

• A instalação do Tribunal Marítimo em Matosinhos face ao previsível impacto em termos de litígios. 

• Colocação de mais árvores, jardins e relvados, ciclovias, não só na zona de utilização do espaço 

pela APDL, mas também na zona de jurisdição municipal, em articulação com as autarquias de 

Matosinhos (junta e município). 

• Maior investimento na limpeza das areias e águas do rio Leça e praias de Matosinhos, com a 

criação de um conselho independente com meios e poderes para fazer que a APDL intervenha. 

• Fomento de desporto escolar, como a vela, surf, mergulho, com experiências de mar alto, 

designadamente, para as crianças de agregados mais carenciados. 

• Compensações contra a poluição das águas e ambientais (tráfico rodoviário e marítimo acrescido) 

concretizadas por exemplo, na redução do IMI, na obrigação de utilização de motores elétricos 
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não só nas obras, mas nas futuras movimentações nas águas. 

 

9.3. RESPOSTA ÀS QUESTÕES APRESENTADAS 

As exposições apresentadas no âmbito da consulta pública foram devidamente ponderadas encontrando- 

se os aspetos associados à avaliação dos impactes do projeto refletidos na análise desenvolvida no 

presente parecer. 

No entanto, várias exposições suscitaram um conjunto de questões relativas ao projeto, às alternativas 

consideradas e à sua justificação que, face à sua natureza, foi necessário solicitar esclarecimentos e 

comentários à APDL. 

Seguidamente enunciam-se as questões formuladas e os esclarecimentos relativos a cada uma. 

• É referido em algumas das exposições recebidas que o plano de expansão do Terminal de 

Contentores (TC) Norte possibilitaria o aumento da capacidade do porto de Leixões em termos de 

dimensão de navios e de movimentação de carga, permitindo: 

• Uma maior área de terrapleno portuário; 

• Um aumento da capacidade de movimentação de contentores para 1 milhão de TEU por ano, 

sensivelmente o dobro da capacidade prevista para o novo TC; 

• Um aumento do comprimento de cais total de cerca de 1400 m (cerca do triplo previsto na 

variante à alternativa 3, a mais extensa); 

• O acolhimento de navios de maiores dimensões, nomeadamente os mais recentes Ultra Large 

Container Vessels (ULCV), mas também um maior número de navios (até 3 navios do tipo post-

panamax em simultâneo); 

• A fácil expansão futura da área de terrapleno através do seu alargamento para além do limite 

definido pelo molhe norte, ocupando, sem consequências de maior, uma franja (100 a 200 m) do 

limite sul da praia de Leça. 

É também mencionado que o investimento na expansão do TC Norte poderia ser faseado, de acordo 

com as seguintes etapas: 

i. Extensão para 450 m do atual cais do TC Norte, 

ii. Alargamento para a zona da atual marina, 

iii. Construção do novo cais entre a marina e o terminal de graneis líquidos 

iv. Ampliação do terraplano ocupando o limite sul da praia de Leça. 

É ainda alegado que a expansão do TC Norte implicaria menores investimentos secundários, dado que 

a deslocalização da marina para junto do Terminal de Cruzeiros é algo que está já previsto deste a 

construção deste último, e que a deslocalização ou mesmo eliminação do posto C do terminal de 

graneis líquidos reveste-se de menor complexidade e investimento face ao agora previsto para a 

reformulação do porto de pesca. 

Face ao exposto, devem ser discutidas as mais-valias acima alegadas e justificada a não consideração do 

plano de expansão do TC Norte como solução alternativa à construção do Novo Terminal do Porto de 

Leixões. 

APDL:  

Complementaridade 

Efetivamente os investimentos não serão alternativos, mas complementares, estando ambos previstos no 
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Plano Estratégico de Desenvolvimento da APDL e suas unidades de negócio, mas não ambicionando navios 

Ultra Large Container Vessels (ULCV). Para além do crescimento da carga contentorizada, também se está 

a verificar um crescimento muito acentuado da movimentação de carga Ro-Ro no porto de Leixões. O 

aumento da dimensão dos navios está a verificar-se também no segmento do Ro-Ro.  

Maturidade  

O nível de maturidade, em termos de desenvolvimento, no lado norte do porto de Leixões, é 

significativamente inferior e dependente de evoluções diversas de mercado, por exemplo, ao nível dos 

granéis líquidos. Efetivamente, neste momento, ainda se aguarda a execução da empreitada da melhoria 

das acessibilidades marítimas ao porto de Leixões para criar melhores condições de acostagem no posto 

C do Terminal de Petroleiros de Leixões e beneficiar o desempenho da Petrogal nas suas operações. 

Limitação atual de capacidade  

O desenvolvimento do lado norte do porto de Leixões deverá prever um investimento prévio no Novo 

Terminal de Leixões para não se perder capacidade de resposta nas cargas que mais crescem no porto de 

Leixões (contentores e Ro-Ro). O Novo Terminal de Leixões vai traduzir-se em duas valências ao nível da 

movimentação de carga, nomeadamente: 

• Um Terminal de Contentores com a capacidade anual de movimentação no terrapleno de 655 000 

TEU; 

• Um Terminal Ro-Ro com capacidade anual de movimentação de 55 000 Unidades Ro-Ro 

(equivalente a aproximadamente 110 000 TEU).  

Efetivamente estamos no limiar de utilização da capacidade instalada do porto em termos de carga 

contentorizada e em Ro-Ro, pelo que para intervir no Terminal de Contentores Norte (TCN) teremos de 

ter disponível oferta complementar à do Terminal de Contentores Sul (TCS). O movimento de contentores 

fixou-se em 2019 nos 685 mil TEU dos quais 622 mil TEU nos terminais de contentores atuais (TCN e TCS) 

e 63 mil TEU no Terminal Multiusos.  

 

Quadro 5. Capacidade instalada (Fonte: APDL) 

A eventual intervenção de expansão do TCN inviabilizaria a sua utilização, não sendo o TCS capaz de 

responder per si, ao tráfego atual nem ao crescimento expectável para os próximos anos. 

 

• Clarificar se foram realizados estudos de simulação da manobra do navio, nos seus movimentos de 

atracação e largada, com a presença ou não de navios Ro-Ro e de passageiros, que confirmem que 

este novo TC pode vir a receber regularmente navios de 5.000 TEU.  

Neste contexto, esclarecer como serão as manobras de atracação e largada dos navios de contentores, 

se estiverem no Roll on – Roll off e no Terminal de Cruzeiros, dado que o espaço ocupado pelo navio 

atracado no Terminal de Cruzeiros sobrepõe-se à bacia de rotação. 

APDL: 

As simulações das manobras de atracação e largada do navio de contentores de projeto para o novo 

Terminal (NT) foram efetuadas com a silhueta do navio de passageiros de maior dimensão admitido em 
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Leixões, posicionada no Terminal de Cruzeiros (TCZ). De igual forma, também se colocou no posto A do 

terminal de petroleiros durante as simulações, um navio tanque com a maior dimensão admissível para 

este terminal, simulando assim para as condições limite de operação, o cenário mais complexo. 

Para melhor compreensão juntam-se ilustrações dos registos gráficos do simulador, de duas manobras 

tipo, de entrada e de largada do navio de contentores de projeto, de onde se infere que, quer a entrada 

como a largada em nada conflituam com o navio de passageiros atracado no TCZ, sendo bem visíveis as 

normais trajetórias dos navios, pelas silhuetas representadas a cada minuto de desenvolvimento da 

manobra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Simulação I das manobras de atracação e largada do navio de contentores de projeto 
(Fonte: APDL) 

Complementarmente, ilustra-se a situação inversa, ou seja, tendo navios atracados no NT, a típica 

manobra de entrada de um navio de passageiros de dimensões máximas, para o TCZ. Os gráficos de 

manobra na ilustração seguinte, foram retiradas das simulações efetuadas com o navio “Queen Vitória” 
no simulador CSMART, um dos simuladores de referência na europa, em Almere /Holanda. 
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Figura 10. Simulação II das manobras de atracação e largada do navio de contentores de projeto 
(Fonte: APDL) 

Como se pode também inferir, a presença de um navio de contentores no NT, em nada conflituará com a 

manobra de atracação e largada de um navio de passageiros. 

Quanto ao navio RO-RO, estando estes dois navios atracados (Passageiros e Contentores), terá a sua 

atracação inviabilizada até à saída de um destes navios. No entanto são situações de planeamento e 

gestão de prioridades, como tantas outras que se experienciam no dia-a-dia da atividade portuária. 

Importa relevar que a obra de alinhamento da doca 1 e o alargamento da rampa RO-RO a norte, deixam 

a alternativa para eventuais sobreposições. 

 

• Esclarecer se foi avaliada a hipótese de construir apenas um novo terminal para navios porta-

contentores. Algumas exposições referem que esta alternativa evitaria a realização das obras de 

acessibilidade marítima, no canal e na bacia de rotação e o prolongamento do quebra-mar exterior. 

APDL: 

Não se pode estabelecer qualquer relação entre o número de terminais e as acessibilidades marítimas, 

assim como não se pode centrar no setor da carga contentorizada a exclusiva necessidade de melhores 

condições de segurança nas acessibilidades e ganhos de capacidades.  

A procura do porto por navios de maior porte, é comum aos outros setores do transporte marítimo, sejam 

de graneis sólidos, navios tanque ou RO-RO. Releva-se que o tráfego RO-RO é um caso de sucesso em 

Leixões, tendo este operador recebido já dois dos maiores navios RO-RO do mundo a operar em shortsea, 

estimando-se que possam vir a operar em Leixões. 
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Figura 11. Exemplo da evolução dos navios Ro-Ro (Fonte: APDL) 

De facto têm sido negados navios com matérias siderúrgicas, agro alimentares e contentores, dadas as 

caraterísticas dos navios, que não se esgotam apenas no seu comprimento, tendo que se considerar 

também a boca, o calado, o que acaba por determinar navios com maior deslocamento e inércias, que 

requerem maiores áreas de manobra, canais mais profundos, bacias de manobra com os seus diâmetros 

ajustados aos tempos de paragem e rotação, zonas de abrigo mais extensas que permitam o total controlo 

do navio e estabelecimento de assistência dos meios auxiliares, antes de entrada nos molhes interiores. 

Não no futuro, mas hoje, muitas restrições e tempos de espera e improdutividades, são determinadas 

por este conjunto de constrangimentos do porto. Nos navios de matérias siderúrgicas e agroalimentares, 

a boca é fator crítico para Leixões devido à limitação da ponte móvel. As últimas construções destes navios 

têm privilegiado o aumento da boca (últimas construções de navios de estilha com boca de 36 a 37 

metros). 

Sem desvalorizar todos os momentos da manobra desde a aproximação até à atracação ao cais, importa 

referir que se reveste de especial avaliação, o grau de dificuldade em efetuar a entrada no porto, 

estabilizar o rumo e velocidade do navio, até à sua imobilização dentro da bacia do ante-porto, razão que 

determinou a necessidade de uma maior extensão de abrigo pelo prolongamento do quebra-mar, de 

forma a garantir que o controlo de velocidade e estabelecimento dos rebocadores, se efetua o mais cedo 

possível.  

Com os 600 metros existentes presentemente, um navio com uma velocidade de apenas 5 nós, demora 

4 minutos a percorrer esta distância, tempo escasso para a passagem de cabos aos rebocadores, 

estabilizar o rumo e proceder à redução de velocidade. Se a velocidade crescer para 7 nós, o tempo a 

percorrer esta distância é de apenas 2, 5 minutos. Com os 300 metros de prolongamento o tempo 

aumentará para as mesmas velocidades, para 7 minutos e 4 minutos respetivamente. 

 

• Esclarecer se as simulações efetuadas/apresentadas a partir dos dados da boia de Leixões no período 

de 10 anos com falhas (2004-2016) terão sido conservadoras e se o vento não originará mais dias de 

inoperacionalidade com os navios de projeto do que a ondulação. 

APDL:  

Ambos os fatores meteorológicos são determinantes para a análise de risco e decisão de efetuar a 

manobra. O vento e a ondulação afetam de forma diferenciada os navios de acordo com o seu tipo e 

condição de carga ao momento.  

Navios com grandes superfícies de exposição ao vento (área vélica), são naturalmente mais afetados por 

este fator. Relevava-se que ventos e ondulação predominantes do mesmo quadrante são sumativos, pelo 

que eliminar um dos fatores é relevante. Navios com maiores calados e menor área vélica serão mais 

sensíveis à ondulação e a outros fatores hidrodinâmicos que decorrem da razão entre o calado e a 

profundidade, degradando a capacidade de manobra do navio pelo aumento virtual da massa a deslocar, 

aumentando os tempos de paragem, os tempos de resposta do leme, a sua capacidade de manobra de 
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uma forma geral, requerendo por isso maior necessidade de tração e intervenção dos rebocadores.  

A ondulação afeta o navio, assim como o trabalho dos rebocadores, cuja efetividade de tração se degrada 

com a ondulação, sendo estas embarcações mais pequenas e mais sensíveis à ondulação, o que acaba 

por determinar percas relevantes de tração efetiva, extremamente ao invés da necessidade que que se 

referiu no parágrafo anterior. O prolongamento do molhe permite assim uma zona abrigada contribuindo 

para que os rebocadores melhorem substancialmente a sua capacidade de assistir o navio, exatamente 

num dos momentos críticos da manobra.  

Nas conclusões do estudo, recomenda-se um limite de 15 nós de vento e 2 metros de Hs, estes valores 

são sempre uma abordagem conservadora. A experiência com o projeto da monoboia e do TCZ, são disso 

um claro indicador, pois que já foram ultrapassados os limites iniciais, otimizando a resposta, dadas as 

novas condições de segurança disponibilizadas então.  

Os novos rebocadores que a APDL está a adquirir (com maiores capacidades de tração), a familiarização 

com os novos navios (cada vez mais evoluídos), o alargamento da passagem entre molhes para além das 

obras de melhorias das acessibilidades, conduzirão também a expectáveis ganhos pela otimização das 

condições a serem criadas e que, como exposto, tendencialmente conduzirão a limites de operação 

superiores, sem que se comprometam os níveis de segurança. 

 

• Quantificar os dias que, sendo atualmente de inoperacionalidade do porto, o prolongamento do 

molhe tornará operacionais em condições de segurança para o navio de projeto. 

APDL:  

Não se dispõem de dados estatísticos quantificados. A prática diária no planeamento e os impactos 

sentidos pelos concessionários nas suas operações, são realidades que que juntam à importância e 

urgência destes investimentos, para além do incremento da segurança, mesmo das manobras já hoje 

efetuadas, particularmente no inverno. Haverá ganhos de contexto, não contabilizáveis no presente, 

como a possibilidade de pilotagem assistida para o embarque na zona abrigada, cuja extensão viabilizará 

a entrada a navios que hoje ficam a aguardar melhores condições para o embarque de piloto. 

 

• Clarificar se o navio de projeto se encontra em linha com as características físicas do porto e com as 

recomendações de instituições internacionais como a PIANC - World Association for Waterborne 

Transport Infrastructures. 

APDL:  

Sim, o dimensionamento do Canal de Acesso e Bacia de Manobra foi baseado na bibliografia da 

especialidade, designadamente, as recentes recomendações constantes do Report n.º 121-2014 da 

PIANC, intitulado “Harbour Approach Channels Design Guidelines”, conforme se apresenta na página 61 
do VOLUME 3 – PROJETO DE EXECUÇÃO DAS ACESSIBILIDADES MARÍTIMAS. 

 

• Algumas das exposições recebidas alegam que o acréscimo de tráfego rodoviário e da movimentação 

de contentores irá resultar em impactes sobre a rede viária existente, destacando-se a ponte de Leça 

pelo seu estado degradado. Face ao exposto, clarificar se estão previstos investimentos nesta 

estrutura e como será assegurada a sua manutenção. 

APDL:  

Não. O aumento do tráfego rodoviário de e para o porto de Leixões não circula na ponte móvel, e fá-lo 

muito residualmente no viaduto da A28, uma vez que a entrada/saída de viaturas pesadas se faz pela 
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portaria principal do porto, cujo acesso se localiza na VRI, com ligação a norte à A28 e a sul à A4/A28. 

 

Figura 12. Localização da ponte móvel e viaduto da A28 (Fonte: SIG, APDL – s/ escala) 

 

10. CONCLUSÃO 

O Projeto, em fase de estudo prévio, do Novo Terminal do Porto de Leixões, situa-se na União de 

Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, do concelho de Matosinhos, no distrito do Porto. 

Vai ser implantado no interior do anteporto, junto ao molhe sul do porto de Leixões e incluirá: 

• Um terminal de contentores com uma capacidade anual de movimentação no terrapleno de pelo 
menos 480.000 TEU e uma capacidade de movimentação anual no cais de pelo menos 435.000 TEU; 
e 

• Um terminal Ro-Ro com uma capacidade anual de movimentação de 55.000 unidades Ro-Ro 
(equivalente a aproximadamente 110 mil TEU). 

De forma a acomodar a tendência atual de aumento de dimensão dos navios a nível mundial, preconizou-

se para o NTL um navio de projeto com 300m de comprimento, 40m de boca e 13,5m de calado, e uma 

capacidade de cerca de 5.000 TEU. 

A construção do Novo Terminal irá sobrepor-se totalmente ao atual Terminal Multiusos e, em parte 

importante, ao atual porto de pesca, eliminando, nomeadamente, a ponte-cais sul, à qual está amarrado 

um conjunto de passadiços flutuantes para acostagem de embarcações de menor dimensão, a rampa 

varadouro e uma parte relevante do terrapleno portuário.  

Foram definidas como viáveis 3 alternativas para o NTL (Alternativa 2, Alternativa 3 e Solução Variante à 
Alternativa 3), que diferem entre si essencialmente no que se refere ao alinhamento do cais, a largura do 
troço terminal norte e o comprimento da frente acostável do terminal. 

São também apresentadas alternativas estruturais para os cais, a saber: A – Cais contínuo em caixotões; 
B – Cais em caixotões com frente não contínua; e C – Cais em estacas. 

Na Variante à Alternativa 3, a solução estrutural adotada foi unicamente a solução de plataforma portuária 
em estacas (C), atendendo ao maior impacto que a frente acostável, prolongada em mais 130 m, acarreta 
no grau de tranquilidade interior do porto. 
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Neste sentido, e atendendo à importância da pesca na cidade de Matosinhos e à relevância do porto de 

pesca de Matosinhos a nível nacional e local, e numa ótica de compensação integral das afetações geradas 

pelo NTL no setor da pesca, o presente projeto inclui as seguintes intervenções:  

• Beneficiação das pontes-cais a manter; 

• Reposição dos passadiços flutuantes para a frota artesanal; 

• Criação de terrapleno a conquistar à bacia portuária; 

• Criação de uma nova linha de cais para acostagem de embarcações de pesca, gerando um novo 

porto de abrigo. 

• Criação de um cais de alagem para pequenas embarcações; 

• Cedência de frente acostável no limite noroeste do terrapleno do NTL. 

É preconizado no EIA que, no âmbito de um projeto complementar, sejam realizadas as seguintes 

intervenções na área terreste afeta ao porto de pesca: 

• Criação de um novo entreposto frigorífico; 

• Criação de uma nova fábrica de gelo; 

• Criação das instalações do Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR); 

• Criação de área de estacionamento de embarcações a seco; 

• Criação de depósito/posto de combustíveis; 

• Equipamentos (grua para alagem) e infraestruturação geral. 

A empreitada para a construção do NTL tem uma duração prevista de 24 meses, desde a montagem do 

estaleiro até à conclusão de todas as atividades. Durante o período de execução da empreitada prevê-se 

que o empreiteiro trabalhe 10 horas por dia, no período diurno e 6 dias por semana, de segunda-feira a 

sábado. 

Foram considerados como mais relevantes os seguintes fatores ambientais: Recursos Marinhos; Recursos 

Hídricos; Socioeconomia; Ambiente Sonoro; Qualidade do Ar e Paisagem. 

No que se refere aos aspetos socioeconómicos prevêem-se impactes positivos muito significativos. 

É expectável que o projeto global (investimento público nas acessibilidades e investimento privado no 

Novo Terminal), que será de 70 a 90 milhões de euros, gere: 

• Um crescimento médio de 2%/ano do movimento de carga contentorizada; 

• Um valor atualizado líquido económico de 180,5 milhões de euros, poupanças nos custos de 

transporte das mercadorias ao longo da cadeia logística de 115 milhões de euros; e 

• Externalidades ambientais positivas de 50 milhões de euros, resultantes da transferência modal 

do transporte rodoviário para o marítimo, com a redução do impacte ambiental e sinistralidade. 

O projeto potenciará o desenvolvimento regional através da conectividade com outros portos e a melhoria 
de ligações com as plataformas logísticas de Leixões, Salamanca e com outras plataformas existentes no 
hinterland do Porto de Leixões, bem como ligações do terminal com parques industriais existentes nas 
Regiões Norte e Centro. 

Estima-se que com a exploração do projeto sejam criados 175 postos de trabalho diretos, associados 

sobretudo ao tráfego portuário e à movimentação de carga contentorizada (nomeadamente, operadores 

de pórticos e estivadores). No EIA é indicado que se estima que o novo terminal (e os outros dois projetos 

associados) criarão cerca de 4.665 novos postos de trabalho indiretos e induzidos, dos quais 1 099 postos 
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de trabalho em empresas diretamente ligadas com o setor portuário (armadores, agentes de navegação, 

reboques, fornecedores de bens e serviços aos navios, empresas de transporte rodoviário, armazenistas, 

entre outros). Desta forma, o impacto total no emprego foi estimado em quase 5 mil novos postos de 

trabalho gerado na fase de exploração. Será um impacte cumulativo positivo, direto e indireto, provável, 

de longo prazo, de âmbito nacional e de magnitude forte (tendo em conta o número bastante significativo 

de empregos criados), sendo, por isso, muito significativo. 

Salienta-se ainda o aumento de tráfego associado ao aumento de movimentação de contentores, como 

um impacte negativo resultante do aumento de tráfego rodoviário inerente à atividade desenvolvida. O 

tráfego médio diário gerado será de 1.491 camiões/dia, com o número médio 746 de camiões por dia e 

sentido e o número médio de 47camiões por hora/sentido. Estes valores correspondem a um acréscimo 

de cerca de 60% do tráfego médio diário anual registado no último ano para a totalidade do tráfego de 

veículos pesados que movimentaram a carga do porto de Leixões.  

Não obstante, as componentes relacionadas com a reformulação do porto de pesca, o tráfego rodoviário, 

o aumento do nível de ruído local e a intrusão visual, são impactes negativos que deverão tomados em 

consideração e implementadas medidas para garantir a sua minimização. 

No que à atividade piscatória diz respeito, na Fase de Construção as obras do novo terminal terão um 

impacte negativo na normal operacionalidade do porto de pesca, devido às ações de demolição de 

algumas estruturas marítimas (ponte-cais) e terrestres e também à construção do próprio terrapleno e 

cais do terminal. Estas ações poderão limitar temporariamente a acessibilidade e a disponibilidade de 

áreas de acostagem para as embarcações de pesca, entre outros constrangimentos. Considera-se o 

impacte na atividade do porto de pesca negativo, temporário, direto e indireto, provável, de magnitude 

média e significativo. Com as medidas de minimização apresentadas o impacte é considerado de 

magnitude fraca e pouco significativo. 

Na fase de Exploração o porto de pesca ficará com maior extensão de acostagem mas com uma nova 

configuração. Serão renovadas as infraestruturas e equipamentos, permitindo uma atualização 

tecnológica e uma melhoria do serviço no porto de pesca, o aumento da área de acostagem flutuante 

permitirá prestar um serviço de melhor qualidade para as embarcações mais pequenas e artesanais, que 

compõem ainda parte relativamente importante da frota pesqueira em Matosinhos sendo a diminuição 

da extensão de acostagem fixa, compensada pelo aumento da extensão flutuante apropriada para 

embarcações mais pequenas. O impacte na reconfiguração do porto de pesca é assim considerado 

negativo, indireto, provável, permanente, de longo prazo, de âmbito local e cumulativo com os impactes 

do projeto da parte terrestre do novo núcleo do porto de pesca, mas com magnitude fraca, e, por isso, 

pouco significativo. Com as medidas de minimização propostas o impacte é considerado nulo. 

No que se refere ao ambiente sonoro, foram estimados os impactes decorrentes dos trabalhos de 

construção, prevendo-se níveis de ruído particular que podem chegar a 59 dB(A) e ruído ambiente de 64 

dB(A). Estes valores previstos associados a uma fase construção prolongada de dois anos, são suscetíveis 

de vir a causar incómodo às populações locais que importa acautelar através da adoção de medidas de 

minimização.  

No que à qualidade do ar concerne os impactes na fase de obra estão associados à demolição e construção 

de infraestruturas, para além das emissões de partículas associadas à carga/descarga do material, na 

central de betão e na frente de obra, também tem associadas emissões de gases de escape provenientes 

do transporte rodoviário dos materiais de base. 

Os impactes devido à emissão difusa de partículas pelas ações de obtenção, transporte e colocação do 

material de aterro e de enrocamento é negativo, direto, certo, temporário, de magnitude fraca, pouco 

significativo, reversível, imediato, local (pode ser regional no caso do transporte de materiais) e 

cumulativo. 
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O impacte devido à emissão de poluentes pelos motores dos veículos rodoviários e maquinaria usados em 

obra é negativo, direto, certo, temporário, de magnitude fraca, pouco significativo, reversível, imediato, 

local (pode ser regional no caso do transporte de materiais) e cumulativo. 

O impacte devido à emissão de partículas pelo funcionamento da central de betão é negativo, direto, 

certo, temporário, de magnitude média (na zona de implantação da central de betão), significativo, 

reversível, imediato, local e cumulativo. Considerando a aplicação de medidas, a magnitude e significância 

(residuais) poderão serão reduzidas. 

Na fase de exploração prevê-se a emissão de poluentes atmosféricos, nomeadamente NO2, PM10 e SO2, 

provenientes da circulação de navios, veículos pesados e do funcionamento das máquinas não rodoviárias 

que apoiam as atividades desenvolvidas no terminal.     

Avaliam-se os impactes das atividades do Novo Terminal do Porto de Leixões como negativos, indiretos, 

prováveis (considerando o efeito líquido – imponderável – do equilíbrio entre o acesso de navios com 

maiores capacidades de carga e/ou com perfil tecnológico menos poluente e a procura resultante do 

mercado), regionais (em particular no espaço marítimo ao largo), imediatos, permanentes e reversíveis. 

Assim, e considerando o recurso previsto a veículos e equipamentos de funcionamento elétrico nas 

atividades de logística portuária, os impactes são considerados de magnitude fraca sendo, portanto, 

impactes pouco significativos. 

O funcionamento no NTL da componente de carga Ro-Ro terá associadas as emissões de poluentes 

gasosos resultantes do modo predominantemente rodoviário de distribuição previsto para as mercadorias 

tratadas. Considera-se que, sendo aumentada a capacidade de receção, carga e descarga deste terminal, 

resultarão impactes sobre a qualidade do ar regional. 

No que se refere ao Porto de Pesca, considera-se que o projeto em avaliação não introduz alterações 

relevantes. 

Avaliam-se estes impactes de atividades secundárias ao projeto como negativos, indiretos, muito 

prováveis (mas dependendo das tecnologias de transporte para o hinterland), regionais, imediatos, 

permanentes, reversíveis e de magnitude fraca. Pela representatividade destas modalidades de uso do 

Porto de Leixões e a sua evolução ao longo do tempo, consideram-se impactes pouco significativos. 

No que se refere aos Sistemas Ecológicos, a demolição da ponte-cais da pesca por equipamentos a operar 

em meio aquático e as operações construtivas do terrapleno e dos cais de contentores e de pesca, 

induzirão perturbação sobre os meios pelágico e bentónico devido ao aumento dos níveis de turbidez e 

ruído e da própria alteração estrutural do habitat, que apesar de artificial, é expectavelmente utilizado 

por várias espécies como substrato de fixação e refúgio. Desta perturbação resultará o afugentamento 

das espécies e a eliminação dos indivíduos fixados às estruturas a demolir.  

Este impacte é classificado como negativo, direto, certo, imediato, local, temporário e reversível (no que 

respeita ao afugentamento) a permanente e irreversível (no que respeita à eliminação de espécies fixadas 

ao substrato a remover), de magnitude fraca e pouco significativo, assinalando-se a disponibilidade de 

áreas livres de perturbação a norte e a sul da área afetada, e a criação de novo habitat com a 

implementação das estacas que servirão de fundações dos cais e do terrapleno. 

A maior significância corresponde à possibilidade de afetação da enguia (Anguila anguilla), migradora 
catádroma potencialmente afetada nos seus movimentos migratórios.  

A contaminação química do meio aquático, por derramamento acidental de substâncias poluentes usadas 
em obra, que poderá afetar as comunidades aquáticas utilizadoras da área é um impacte negativo, pouco 
provável, de extensão, duração, magnitude e significância variáveis de acordo com o volume derramado 
e a natureza da substância poluente. Este impacte é mitigável com a implementação de rigorosas medidas 
de segurança e boas práticas que reduzam ao mínimo possível a probabilidade de ocorrência destes 
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acidentes. 

Na fase de exploração os impactes negativos estão associados ao aumento no tráfego e da dimensão 
média dos navios que escalam o porto de Leixões, e consequente perturbação dos habitats e comunidades 
biológicas da área, decorrente de um expectável aumento dos níveis de ruído subaquático. Este impacte 
é classificado como negativo, direto, provável, imediato, local, permanente (durante o funcionamento do 
terminal), reversível, de magnitude fraca e pouco significativo.  

Outro impacte negativo advém da disseminação de espécies aquáticas alóctones, uma vez que as 
embarcações podem constituir vetores de dispersão, embora este risco já exista, decorrendo do 
funcionamento do porto, podendo ser ampliado. Trata-se de um impacte negativo, indireto, de 
probabilidade desconhecida, potencialmente permanente, reversível a irreversível, imediato, local a 
regional, de magnitude e significância variáveis consoante as espécies em causa. Pode ser mitigado pelo 
cumprimento da legislação nacional e internacional em vigor. 

Da avaliação realizada no âmbito da Paisagem considera-se que o Projeto é gerador de impactes negativos 

de várias magnitudes e significâncias. Registam-se situações significativas, sobretudo, a nível visual. Alguns 

dos impactes são de natureza temporária; outros permanecerão no tempo.  

Registam-se, sobretudo, impactes negativos de natureza visual que se projetam sobre Observadores 

Permanentes e sobre Observadores Temporários, assim como sobre as áreas com Qualidade Visual 

“Elevada”, em termos da sua integridade visual, quer na Fase de Construção quer na Fase de Exploração. 
Destacam-se as situações mais significativas e que são, neste caso, muito idênticas, quanto aos locais 

sobre os quais se projetam os impactes mais significativos, quer decorrentes da presença dos contentores 

quer dos pórticos: Rua Heróis de França, passeio público e frente urbana edificada; Av. Norton de Matos, 

passeio público e frente urbana edificadas associada e praia de Matosinhos. 

Da análise ao Projeto destacam-se, as componentes, que, pela sua expressão vertical, assumem maior 

relevo ou maior impacte visual, dada a sua maior exposição, e que constituem os “Pórticos de cais”. São 

estruturas que se impõem com uma forte expressão visual, sobretudo, sobre a envolvente mais próxima 

– Rua Heróis de França, Av. Norton de Matos, passeios públicos e frentes urbanas edificadas associados e 

praia de Matosinhos - e por serem visíveis a distâncias ainda significativas. São estruturas fortemente 

intrusivas na Paisagem que determinarão, por um lado uma alteração de escala das várias referências 

existentes devido à sua expressão vertical e altura e, por outro, serão responsáveis pelo seccionamento 

do campo visual do observador e alteração da linha do perfil do horizonte.  

Esta componente assume um nível muito significativo em termos de impacte visual negativo no sistema 

de vistas proporcionado a partir do terraço do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, sobretudo, o da 

perspetiva visual para Nordeste. Por outro lado, assistir-se-á a uma alteração de escala do terminal face 

aos pórticos que tenderá para muito significativo.  

Ao nível dos impactes decorrentes da presença da componente “Contentores” o potencial impacte visual 
estará associado à contentorização máxima prevista. Sendo esta a situação mais desfavorável, em altura 

e frente contínua, determinará impactes significativos sobre toda a frente urbana mais próxima da Rua 

Heróis de França (cerca de 500m) e sobre parte da frente urbana mais próxima da Av. Norton de Matos, 

sobre o passeio público da Av. Norton de Matos e sobre a praia de Matosinhos. São propostas medidas 

que pretendem minimizar os impactes identificados. 

Da análise efetuada no âmbito dos fatores recursos hídricos subterrâneos e superficiais, hidrodinâmica e 

regime sedimentar considera-se que, globalmente, os impactes negativos associados são pouco 

significativos, podendo ser mitigados com as medidas de minimização propostas. 

No que se refere às vibrações, não se prevê a utilização de explosivos para a demolição de estruturas 

existentes ou desmonte de rocha para regularização do fundo, metodologia de demolição suscetível de 

implicar impactes negativos. 
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O projeto não é suscetível de afetar a geologia e geomorfologia. 

Da análise do projeto à luz das alterações climáticas, vertentes de adaptação e mitigação, ressalta a 

necessidade de implementar as medidas identificadas e efetuar a avaliação periódica da exposição das 

estruturas do Novo Terminal de Leixões aos riscos climáticos relevantes, como subida do nível médio das 

águas do mar e o galgamento costeiro. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes (elementos a apresentar, medidas e 
planos de monitorização a adotar) detalhadas no capítulo 11 do presente parecer, poderá contribuir para 
a minimização e compensação dos principais impactes negativos identificados. Admite-se ainda que os 
impactes residuais (isto é, que subsistirão na fase de exploração) não serão de molde a inviabilizar o 
projeto. Importa ainda referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos 
objetivos do projeto e face à importância do projeto no contexto regional, considera-se ser de aceitar 
esses impactes residuais. 

No que se refere às alternativas apresentadas no âmbito do Estudo Prévio, a maioria dos descritores 

considerou que os impactes associados, a qualquer uma das alternativas de implantação e de cais do novo 

terminal, bem como as alternativas estruturais para as novas infraestruturas do porto de pesca, 

apresentavam diferenças pouco significativas. 

Assim, atendendo a que nenhuma delas origina impactes acrescidos, considera-se viável a “Variante à 
Alternativa 3”, por se considerar que aquela será a mais vantajosa, de acordo com critérios económicos, 

de operacionalidade e segurança apresentadas pelo proponente, e, por conseguinte, a solução de 

plataforma portuária em estacas (C), já que foi a única solução estrutural adotada para esta alternativa de 

configuração. Esta solução construtiva apresenta-se como mais favorável por implicar a ocupação de uma 

área menor do plano de água pré-existente; ser menos impactante em termos visuais, dado a mesma se 

traduzir visualmente numa espécie de consola, tornando esta estrutura mais leve visualmente; permitir a 

continuidade visual do plano de água e o fluir livremente do mesmo, promover a criação de novos 

habitats, sendo portanto aquela que do ponto de vista do impacte nos sistemas ecológicos se apresenta 

como mais favorável. 

Relativamente às entidades externas consultadas foram recebidos os pareceres emitidos pelos Municípios 
de Matosinhos e do Porto, Capitania do Porto de Leixões, DOCAPESCA, Portos e Lotas, S.A., Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha 
e Ambiental (CIIMAR), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), APA/Divisão de Pós 
Avaliação e Prevenção de Acidentes Graves e Infraestruturas de Portugal, I.P. (IP).  

As posições expressas por estas entidades foram diferenciadas. A Direção Regional de Agricultura e Pescas 
do Norte informou nada ter a opor ao projeto. Já o Município do Porto colocou uma reserva de princípio 
à obra complementar do Novo Terminal, enquanto não vir a questão de fundo da dimensão dos molhes 
devidamente clarificada. As restantes exposições colocaram um conjunto de condições para a viabilizar a 
execução do projeto 

Os resultados da Consulta Pública evidenciaram também posições diferenciadas em relação ao projeto. 
As entidades Direção-Geral do Território, Autoridade Nacional da Aviação Civil, Estado maior da Força 
Aérea, Comunidade Portuária de Leixões, Sindicato dos Estivadores, Conferentes e Tráfego dos Portos do 
Douro e Leixões, Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (For-Mar) Turismo de Portugal e 
Associação de Criatividade e Inovação - Newteen Blue, pronunciaram-se favoravelmente ao projeto 
condicionando contudo a sua execução ao cumprimento de um conjunto de condições/medidas de 
mitigação. 

Exprimiram preocupação/dúvidas sobre o projeto em avaliação a ONGA ZERO - Associação Sistema 
Terrestre Sustentável, a associação regional: Associação de Escolas de Surf e Surf Camps do Norte e a 
associação açoriana - SOS Porto da Horta – que representa os empresários que exercem a sua atividade 
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no porto da cidade da Horta. Todos os cidadãos em nome individual que participaram manifestam a sua 
oposição ao projeto. 

Ente as questões colocadas neste âmbito salientam-se:  

• A avaliação que se pretendia tivesse sido conjunta do novo terminal, Acessibilidades ao Porto de 
Leixões e Prolongamento do Quebra-mar;  

• As alternativas de projeto, designadamente a implantação do novo terminal no espaço do 
Terminal Norte considerada melhor em termos de maior capacidade, possibilidade de execução 
faseada e não afetando o porto de pesca; 

• As Preocupações relacionadas com as manobras de atracação e largada, segurança e 
cumprimento de normas internacionais. 

Como impactes positivos salientaram-se: a capacidade do novo terminal gerar impactes sociais e 

económicos positivos, muito significativos na região, em termos macroeconómicos, na criação de 

emprego direto e indireto (mais 175 postos de trabalho diretos e de 5.000 indiretos.), na dinamização do 

setor portuário e relacionados entre outros. 

Como impactes negativos indicaram-se: 

o Alteração muito significativa da paisagem urbana, com perda de atratividade no comércio e 

restauração. 

o A afetação negativa dos desportos de deslize que serão penalizados em números de dias 

passíveis de exercer a sua atividade, que irá afetar não só diretamente o setor mas também 

todos os negócios que dependem da afluência à zona balnear. Surf enquanto oferta de 

produto turístico também sairá enfraquecido. 

o A degradação da qualidade de vida dos habitantes, já fortemente pressionada na componente 

de ruído e poluição do ar. 

o O acréscimo de tráfego. 

o Os impactes visuais negativos que podem ser significativos a muito significativos, em especial 

sobre a Praia de Matosinhos e sua Marginal, incluindo a Av. General Norton de Matos e 

respetiva rotunda da Anémona, dificilmente, mitigáveis. 

o A provável contaminação das águas. 

o O aumento do risco de acidentes associado com o aumento da dimensão dos navios. 

As questões relativas às alternativas de projeto foram analisadas pela APDL que considerou que “… os 

investimentos não serão alternativos, mas complementares, estando ambos previstos no Plano Estratégico 

de Desenvolvimento da APDL e suas unidades de negócio” e que “… o desenvolvimento do lado norte do 

porto de Leixões deverá prever um investimento prévio no Novo Terminal de Leixões para não se perder 

capacidade de resposta nas cargas que mais crescem no porto de Leixões (contentores e Ro-Ro)”. 

As restantes questões são acauteladas nas medidas e diretrizes apresentadas no final do presente parecer. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 

minimização, e os impactes positivos perspetivados, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto 

do “Novo Terminal do Porto de Leixões, em fase de projeto de Estudo Prévio”, selecionando a alternativa 

“Variante à Alternativa 3” e o método construtivo C, condicionado à apresentação dos estudos e 

elementos em sede de RECAPE, ao cumprimento das medidas, bem como das condicionantes que se 

indicam no capítulo seguinte. 
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11. CONDIÇÕES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE 

COMPENSAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

 

1. O Projeto de Execução do Novo Terminal do Porto de Leixões, à semelhança do que ocorre com 

as obras marítimas relativas ao porto de pesca, deverá contemplar igualmente as obras terrestres, 

previstas no projeto complementar “Parte terrestre do novo núcleo do Porto de Pesca”. 
 

2. A inoperacionalidade e demolição da ponte cais a sul, ou de qualquer outra infraestrutura do 

porto de pesca, só poderá ocorrer após a operacionalização do novo núcleo de pesca a norte e 

dos novos equipamentos e infraestruturas do projeto de reconfiguração da parte terrestre do 

porto de pesca (nomeadamente, terrapleno, novo entreposto, fábrica de gelo, instalações FOR-

MAR, posto de combustível e grua). 
 

3. Não podem ser utilizadas metodologias de demolição de estruturas ou desmonte de rocha para 

regularização do fundo com recurso a explosivos, sem apresentação prévia, para validação pela 

Autoridade de AIA, dos seguintes elementos:  

a. Proposta de cronograma; 

b. Avaliação de impactes desta utilização nos vários descritores;  

c. Proposta de medidas de minimização de impactes. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR EM FASE DE RECAPE 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 

decisão sobre o projeto, o RECAOE deverá ainda integrar os seguintes elementos: 

1. Componentes terrestres do novo núcleo do porto de pesca com desenvolvimento ao nível de 

projeto de execução e devida avaliação ambiental. 

2. Cronograma de obra que assegure que todas as infraestruturas e equipamentos de suporte ao 

funcionamento do porto de pesca e do FOR-MAR estarão operacionais previamente ao início da 

execução dos trabalhos que condicionarão/impossibilitarão o normal funcionamento destas 

estruturas, garantindo, desta forma, o menor impacte associado à fase de obra. 

3. Estudo de tráfego, para as fases de obra e de exploração, que englobe as vias de ligação à VILPL, 

VRI e Via de Cintura Portuária. Mediante os respetivos resultados, caso necessário, deverão ser 

propostas medidas de minimização adequadas. 

4. Parecer do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

5. Parecer da Tutela do Património Cultural relativo ao pedido de informação prévia/projeto de 

arquitetura do Projeto de Execução, tendo em consideração a área de incidência direta do projeto 

sobre a servidão administrativa do património cultural (zona geral de proteção) do Monumento 

Nacional do Padrão do Bom Jesus de Matosinhos. O projeto deve incluir uma proposta paisagística 

de forma a respeitar o enquadramento cénico-paisagístico do local e o monumento. 

6. Resultados da caracterização e avaliação das áreas de afetação direta que tenham sido ajustadas/ 

alteradas, ou alvo de impacte pelas medidas de minimização/compensação, bem como a eventual 
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revisão das Medidas de Minimização para salvaguarda dos bens patrimoniais (arqueológicos, 

arquitetónicos e etnográficos). 

7. Resultados de 2 sondagens geoarqueológicas com recolha integral de sedimentos e análise 

paleoambiental, com a colaboração de um geoarqueólogo e de um arqueobotânico. A análise 

paleoambiental implica: a datação por radiocarbono das diferentes unidades sedimentológicas 

do Plistocénico e Holocénico; a caraterização sedimentológica (textura e caraterização 

composicional); a análise paleoecológica (micro e macrorrestos vegetais e faunísticos, entre 

outros), de nutrientes e antropização (eutrofização); e a identificação de eventuais bens 

arqueológicos; entre outras. Os resultados devem assim contribuir para identificar as sucessivas 

movimentações da orla costeira ao longo dos séculos e caracterizar diacronicamente a ocupação 

humana e o paleoambiente do local. 

8. Registo e caracterização sumária dos imóveis a demolir, com registo gráfico (fotografia e 

levantamento topográfico) e memória descritiva (descrição de características morfo-funcionais, 

cronologia), entre outros aspetos considerados relevantes. 

9. Projeto de valorização do Titã que se encontra desmantelado na zona da portaria sul. A solução 

de integração no projeto, musealização em local alternativo ou mesmo a remontagem dos Titãs 

do Porto de Leixões, deve estar articulada entre os diversos procedimentos de avaliação. 

10.  Projeto de Integração Paisagística do Terminal de Contentores de acordo com as seguintes 

orientações: 

i. Deve constituir-se como um documento autónomo e na qualidade de Projeto de 

Execução. 

ii. Deve ser elaborado preferencialmente por um técnico/equipa especialista em 

arquitetura paisagista. 

iii. O projeto deve integrar um conjunto de peças escritas e desenhadas adequadas à fase 

em questão. As peças escritas devem ser compostas por: Memória Descritiva; Caderno 

de Encargos; Mapa de Quantidades; Programa e Cronograma de Manutenção. As peças 

desenhadas devem incluir: Plano Geral; Plano de Plantação; Plano de Sementeiras (se 

aplicável); Planta de Pavimentos; Plantas de Pormenores; Cortes e Perfis e outras. 

iv. Todas as áreas do porto de Leixões passíveis deste tipo de intervenção devem ser 

consideradas: Área de Serviços Técnicos e Administrativos; Área de Serviços Oficinais e 

Parqueamento de Equipamentos e Reparação de Contentores; Área de Parqueamento de 

Materiais; Diversas frentes da Área de Contentorização Nordeste e Sudeste (praia de 

Matosinhos e Av. Norton de Matos) e Área de Contentores e Atrelados. 

v. Plantar um alinhamento de árvores ao longo da frente de contentores exposta à praia de 

Matosinhos e noutros locais expostos à Rua Heróis de França. 

vi. Na seleção de espécies arbóreas e arbustivas devem ser privilegiadas as autóctones e 

resistentes à salsugem e ventos marítimos. 

vii. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de 

forma taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem 

das espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex e Trioza 

erytreae (se aplicável), devendo ser, inclusive, considerada a introdução de claras 

restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa. 

viii. Na seleção dos pavimentos e revestimentos do edificado devem prevalecer materiais de 

natureza duradoura, fotocatalíticos, autolimpantes e tendencialmente neutros.   
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ix. A iluminação exterior deve ser compatibilizada com a proposta de locais para a plantação, 

sobretudo, de elementos arbóreos. 

x. Deve respeitar o enquadramento cénico-paisagístico do Monumento Nacional do Padrão 

do Bom Jesus de Matosinhos e respetiva zona geral de proteção do imóvel. 

11. Apresentação dos termos finais para o lançamento de um Concurso de Ideias (Pág. 791 – Relatório 

Síntese do EIA) para enquadramento da massa de contentores, sobretudo, no lado exposto à 

Marginal de Matosinhos devendo dar resposta ou contemplar/observar vários aspetos: 

i. Natureza do concurso público nacional/internacional; 

ii. Os termos do mesmo; 

iii. Abrangência de candidatos; 

iv. Composição do Júri. 

v.  O espaço temporal em que decorrerá; 

vi. O caderno de encargos;  

vii. Vinculação do concurso à DIA/DCAPE. 

viii. Termo de vinculação do Proponente à sua implementação. 

ix. Os termos de acomodação do Projeto do Terminal à proposta(s) vencedora(s), 

concretamente, da área de contentorização, em termos de reserva de espaço na fase de 

conceção espacial do terminal. 

12. Fichas técnicas dos tipos de soluções dos revestimentos exteriores e, eventuais, pavimentos, 

também exteriores, devendo estes privilegiar os materiais de baixa refletância e tendencialmente 

neutros.  

13. Ficha técnica do modelo tipo de luminária, que será utilizada no exterior em todas as 

componentes do Projeto – edifícios, postes de iluminação viária e outros -, em que tal seja 

considerado. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores 

de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. O Projeto 

de Iluminação Exterior deve assim acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de 

iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. 

14. As características finais do modelo/tipo de todos os equipamentos em altura previstos – pórticos 

– devendo estes observar as tonalidades mais esbatidas de branco mate ou outra dentro e muito 

próximo destas referências. 

15. Relocalizar a área oficinal, de intervenção e reparação de equipamentos e contentores, 

afastando-a da área contígua à malha urbana. 

16. A área proposta para edificado destinado a escritório, deve possuir cércea harmonizada com o 

espaço envolvente. 

17. Apresentar eventuais propostas de medidas de compensação, em articulação com o município, 

para o desenvolvimento de espaços de lazer na envolvência do projeto. 

18. Estudo para uma nova solução de localização do parque de contentores fora de norma e 

contentores com produtos perigosos prevista para a zona mais próxima do buffer de 50 metros. 

A relocalização deve ser suficientemente afastada da zona de interface com a área urbana 

contígua, como forma de salvaguarda das populações e enquadramento do Monumento Nacional 

do Padrão do Bom Jesus de Matosinhos. 

19. Efetuar consulta direta ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Matosinhos, no sentido de este 

proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de estarem ou 

de serem afetados pelo projeto em questão. 
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20. Melhorar a análise de riscos, de forma a serem modelados os cenários de acidentes para os 

quantitativos máximos passíveis de serem armazenados para as substâncias/misturas 

classificadas como perigosas no âmbito do Decreto-Lei n° 150/2015, de 5 de agosto, e que possam 

afetar o homem e o ambiente no exterior da instalação (na avaliação das consequências, nas 

vertentes humana e ambiental, deverão ser incluídas estimativas do número de mortos, feridos, 

desalojados e das estruturas que poderão ser afetadas). 

21. Melhorar a avaliação da compatibilidade das substâncias perigosas armazenadas com as 

substâncias presentes nos estabelecimentos vizinhos, bem como a modelação dos impactes 

cumulativos, do projeto sobre o ambiente e sobre as demais instalações vizinhas, em particular o 

efeito que a execução do projeto terá sobre a possibilidade de existência de um efeito dominó 

em caso de acidente grave, dada a proximidade de vários estabelecimentos abrangidos pelo 

regime SEVESO, designadamente do Terminal Petroleiro de Leixões. 

22. Assegurar o cumprimento da legislação que regula o transporte terrestre de mercadorias 

perigosas (Decreto-Lei n° 41-Al2010, de 29 de abril, na sua atual redação. Realização de uma 

avaliação do risco associado ao acréscimo de transporte terrestre de mercadorias perigosas que 

o projeto irá implicar, aferindo qual o seu impacto nas vias rodoviárias envolventes e aglomerados 

populacionais próximos. 

23. Adotar todas as medidas preventivas necessárias (nomeadamente a programação de atividade 

especialmente sensíveis e impactantes fora da época balnear, designadamente, construção de 

estruturas de cais, etc…) de modo a evitar impactes significativos na qualidade das águas e nas 
condições para a prática balnear. 

24. Apresentar a caracterização e dimensionamento da barreira de proteção projetada para resistir a 

eventuais acidentes de incêndio / explosão, a implantar no Parqueamento de Mercadorias 

Perigosas (IMGD/MDG). 

25. Acautelar a seleção de equipamentos de climatização que utilizem gases fluorados com menor 

potencial de aquecimento global ou, preferencialmente, equipamentos que utilizem fluídos 

naturais, nomeadamente para o novo interposto frigorífico e fábrica de gelo. 

26. Desenvolver uma campanha de caracterização do fluxo de resíduos gerado pela desativação das 

instalações da REPSOL, localizadas no atual terminal multiusos. Esta campanha deverá permitir 

efetuar a classificação dos resíduos segundo a Lista Europeia de Resíduos (LER) e o seu 

enquadramento no âmbito do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto (admissão de resíduos 

em aterro). Em função dos resultados obtidos deverão ser definidas diretivas para a gestão dos 

resíduos gerados, que garantam o encaminhamento para destino final adequado. 

27. Definir um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem 

produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista 

Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos 

destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos, tendo em conta 

nomeadamente: 

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

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

c. Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), 
os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) 
devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, 
valorizados. 

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

e. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos 
finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

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

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

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

A obra deve ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de 

prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas e que contemple as medidas de minimização 

que se vierem a definir. Neste âmbito, deve ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO), 

constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos da obra e identificação e 

pormenorização das medidas de minimização/compensação e dos planos de monitorização a 

implementar na fase de execução das obras e respetiva calendarização. 

Todas as medidas de minimização, relativas à fase de construção, devem ser transpostas para o caderno 

de encargos do projeto e consideradas no Plano de Gestão Ambiental. 

 

1. Atender às condicionantes decorrentes do EERRN (Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária 

Nacional) e do regime de proteção da Rede Ferroviária Nacional. Caso haja lugar a 

intervenções/alterações que interfiram com a rede da IP ou sob concessão do IMT (Concessões do 

Estado) as mesmas deverão ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, 

devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor e, 

ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades acima referidas, competentes 

para o efeito. 

2. Privilegiar o transporte ferroviário em detrimento do transporte rodoviário. A APDL deverá 

encontrar uma solução interna para fazer chegar os contentores do NTL até às linhas de carga. 

3. Recurso a equipamentos eficientes, de funcionamento elétrico ou de baixas emissões para limitar 

as emissões associadas às atividades de carga e descarga de mercadorias, durante a permanência 
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dos navios no porto, a realizar no NTL. Os pórticos de cais e os pórticos de parque deverão ser de 

funcionamento elétrico. 

4. Adoção da World Ports Climate Declaration, nomeadamente através da implementação de 

iniciativas para a redução de emissões de GEE no transporte marítimo, nas operações e 

desenvolvimento portuário, nos transportes para o hinterland, na promoção do uso de energias 

renováveis e na consideração da pegada carbónica no acompanhamento da sua implementação. 

5. Renovação da frota automóvel para veículos híbridos ou elétricos, todos os veículos a adquirir 

deverão ser desta tipologia. 

6. Investimento em fontes de energia auxiliares em terra, fazendo com que deixem de ocorrer 

emissões de GEE durante o período de atracagem dos navios no terminal. 

7. Utilização de luminárias com lâmpadas de tecnologia LED no sistema de iluminação das áreas de 

parqueamento dos contentores, das vias de circulação, das áreas de estacionamento e da zona 

periférica do porto. 

 

Fase de Construção 

Medidas prévias à obra 

8. Obter as autorizações necessárias à realização do projeto designadamente as relativas ao Património 

Cultural. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela Tutela e 

integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, bem como 

conservadores-restauradores para implementar as ações de conservação e monitorização. Toda a 

equipa deve estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar. 

9. Executar as eventuais propostas de minimização complementares definidas aquando da 

identificação dos valores patrimoniais até à presente fase. 

10. Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com 

a representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das 

maquinarias, e dos valores patrimoniais a salvaguardar. 

11. Implementar o Programa de Monitorização do Património Cultural proposto de forma contínua. 

12. Atualizar o Plano de Emergência Interno do Porto de Leixões (com a inclusão do novo terminal) e 

respetivo sistema de aviso e alerta, incluindo as medidas de mitigação propostas face aos principais 

riscos associados ao projeto, assim como o Programa de Monitorização de Segurança. 

13. Apresentar documento com descrição da articulação a efetuar entre a Repsol Portuguesa, S.A. e os 

diferentes intervenientes na fase de construção do novo Terminal, no que se refere à desativação 

do estabelecimento operado por essa empresa, assim como a desativação da rede de combustíveis 

Repsol, no que diz respeito a responsabilidades ao nível da gestão das diferentes intervenções a 

realizar. 

14. Elaborar um Plano de Segurança e Saúde para o espaço de obra, o qual deverá identificar e 

caracterizar os potenciais riscos associados à execução dos trabalhos, definir os procedimentos a 

levar a cabo pela empresa responsável pelas obras em caso de ocorrência de acidente ou outra 

situação de emergência, de forma a minimizar os potenciais efeitos negativos das mesmas. O Plano 

deverá conter medidas de autoproteção para os riscos mais significativos associados ao projeto e/ou 

à sua envolvente. 

15. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a 
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natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais 

afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

16. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações. 

17. Assegurar à DOCAPESCA e comunidade piscatória o esclarecimento e a comunicação prévia e 

atempada de todas as intervenções a realizar, e respetiva calendarização, com particular relevo para 

as obras terrestres e marítimas no porto de pesca, incluindo a relocalização das plataformas 

flutuantes para embarcações de pesca artesanal e de pequena dimensão. 

18. Alertar das obras as entidades envolvidas em operações de socorro, nomeadamente os agentes de 

proteção civil e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Matosinhos e assegurar que as afetações às 

acessibilidades previstas sejam do prévio conhecimento dos agentes de proteção civil locais e em 

especial dos Corpos de Bombeiros das áreas respetivas, de forma a minimizar o condicionamento do 

acesso aos veículos de socorro e emergência e a permitir a criação de acessos alternativos, caso 

exista essa necessidade. 

19. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental e patrimonial para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar 

impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e 

cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

Medidas para a fase de obra 

20. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as frentes 

de obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos de demolição e 

construção, de escavação e revolvimento de solos, de instalação de estaleiros, de instalação de 

infraestruturas, entre outros. Este trabalho deve ser realizado em articulação com a equipa de 

arqueologia Municipal de Matosinhos. 

21. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão 

imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e demais 

autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode determinar a 

adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser apresentado um Relatório 

Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas 

arqueológicas e de conservação a implementar sobre os vestígios e nas zonas de afetação indireta. 

Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos conservados e que venham 

a ser afetados de forma irreversível têm que ser integralmente escavadas. O Património 

arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra deve ser, tanto quanto 

possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de tal forma que não se degrade 

o seu estado de conservação. 

22. Perante o potencial arqueológico da área alvo de afetação do projeto, e a eventual necessidade de 

exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a um acelerado 

processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas submersas primárias e 

transitórias até à sua entrega à Tutela do Património, para depositar esses bens móveis, protegendo-

os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permanecerem em contacto direto com 

o ambiente atmosférico. 

23. Para as eventuais ocorrências patrimoniais deve-se contemplar a proteção, sinalização, registo 

gráfico (desenho/ topografia e fotografia) e memória descritiva (descrição de características morfo-

funcionais, cronologia, estado de conservação e enquadramento) de todos estes elementos que se 

situem a menos de 100m da frente de obra, nomeadamente do Titã e dos selos reais do molhe sul, 

entre outros. Sempre que se verifique a absoluta necessidade em realizar intervenções destrutivas 
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nesse Património deve haver um parecer prévio da entidade de Tutela. 

24. Para além da identificação de Património Cultural, deve ser dada especial atenção para a informação 

geoarqueológica que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentações que a orla costeira 

sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época plistocénica e holocénica. 

25. Elaborar um Relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde se encontre 

descrita a metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que vierem a ser 

descobertas, apresentar a interpretação da estratigrafia e dos materiais arqueológicos encontrados. 

Devem também acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico e fotográfico de cada uma das 

eventuais realidades arqueológicas detetadas, o levantamento topo-hidrográfico da área 

intervencionada e o estudo, registo, tratamento e acondicionamento do espólio que for recolhido 

durante a intervenção arqueológica. 

26. Calendarizar as operações construtivas mais expressivas a realizar no meio aquático de forma a 

evitar, dentro do possível, as épocas de migração da Enguia para o mar, período este que se define 

entre outubro e dezembro. 

27. Vedar os estaleiros e parques de materiais, de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar 

os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

28. Durante a execução das obras de reconversão do terminal, não podem ser derramados, depositados 

ou largados materiais que possam afetar a qualidade das águas ou a navegação no porto e deverá 

ser estabelecida uma área de interdição no espelho de água (delimitada com assinalamento 

marítimo) e emitido o respetivo Aviso à Navegação. 

29. Acautelar as condições de manutenção dos parâmetros de qualidade das águas, por via dos trabalhos 

de demolição e aprofundamento, apesar de contidos no interior do porto, prever medidas e 

acompanhar a obra, por forma a evitar situações de derrames, acidentais ou deliberados, cujas 

substâncias possam entrar em circulação no rio Leça e desse modo, vir a resultar em alterações na 

qualidade a água e respetivo usufruto balnear [tendo presente a duração da obra prevista em 24 

meses]. 

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

31. Privilegiar a utilização de ferramentas de biorremediação que permitam responder de forma 
ecologicamente sustentável a incidentes de contaminação que possam ocorrer durante as fases de 
construção e exploração, associados quer a derrames acidentais, quer a fenómenos de ressuspensão 
de sedimentos. 

32. Prever o uso de barreiras de contenção Nearshore ou cortinas de turbidez (cortinas silt) para 
controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em suspensão, e de forma a minimizar a 
turbidez da coluna e da superfície de água. 

33. São proibidas queimas a céu aberto. 

34. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma 

a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, 

dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas 

à emissão de ruído. 

35. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações. 

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

37. O acesso local será feito exclusivamente pelas vias internas do porto, ficando interdito o uso da rede 
viária local. 

38. Selecionar o local para o estaleiro e central de betão o mais afastado possível das zonas habitadas e 
manter o controlo e minimização das emissões associadas a este tipo de infraestrutura. 

39. Executar um planeamento de obra de forma a minimizar acumulações excessivas de tráfego pesado. 

40. Utilizar sistemas de filtragem eficientes na central de betão, de forma a reduzir significativamente 
as emissões. 

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

42. Prever os espaços, estruturas e equipamentos provisórios necessários para o normal funcionamento 
do porto de pesca no decurso das obras, de forma a assegurar serviço idêntico ao que ocorria 
previamente à fase de construção, e a perturbar o mínimo possível a operação do mesmo. As 
necessidades devem ser articuladas atempadamente com a DOCAPESCA. 

43. Privilegiar em absoluto as atividades dos vários terminais do porto de Leixões, possibilitando o 
normal tráfego de embarcações de/para o porto, em especial para o porto de pesca. 

44. Assegurar, em toda a fase de construção, a manutenção de área de acostagem para todas as 
embarcações de pesca (em particular às que utilizam as pontes cais a sul). 

45. Disponibilizar, em toda a fase de construção, área de acostagem para embarcações artesanais e de 
pequena dimensão igual ou superior à atualmente existente no porto de pesca (nas plataformas 
flutuantes específicas para embarcações de pesca artesanal e de pequena dimensão). 

46. Acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, em Fase de Obra, 
incluindo os estaleiros e, eventuais, trabalhos de dragagem noturnos, ou sobre o terrapleno do 
terminal, com vista a minimizar a poluição luminosa, quer sobre a superfície de água do estuário 
quer sobre as fachadas do edificado ao longo da Rua Heróis de França, Av. Norton de Matos e areal 
da praia de Matosinhos. A mesma deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte 
de luz oculta de modo a que a luz seja dirigida, o mais possível, segundo a vertical do lugar, e apenas 
sobre os locais que efetivamente seja exigida. 

47. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas disponíveis 
para reduzir os níveis de ruído e poeiras no ar e a sua propagação, como: o não uso de máquinas de 
rastos; redução das movimentações de terras em períodos de ventos; o acondicionamento/proteção 
dos solos expostos e de materiais pulverulentos. 

48. As operações, em concreto, das dragagens necessárias e de saneamento assim como de 
demolição/desmonte de estruturas existentes devem ser cuidadosamente planeados, ajustados e 
devidamente calendarizadas de forma a evitar a formação, e progressão, de plumas de turbidez de 
forma, consequente, a manter a qualidade visual das águas, quanto à cor e transparência. 

49. As obras deverão decorrer exclusivamente em período diurno, entre as 8h00 e as 20h00, nos dias 
úteis, por forma a evitar incómodos à população nos dias e períodos considerados de repouso. 

50. Planear as ações e funcionamento de maquinaria de modo a que o ruído delas provenientes não 
tenha presença relevante nos locais públicos de maior afluência, sendo estes de lazer e de bem-
estar:  

i.  não se realizarem na parte mais próxima da praia de Matosinhos, se ocorrerem durante o 
período de utilização balnear, assim como noutros períodos potenciais de maior afluxo de 
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observadores.  

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

51. Os veículos pesados de acesso à obra, no que ao ruído global de funcionamento diz respeito, não 

devem exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o n.º 1 do artigo 

22.º do Regulamento Geral de Ruído. 

52. Evitar, a todo o custo, situações de aceleração/desaceleração excessivas, assim como sinais sonoros 

desnecessários. 

53. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

ruído possível. 

54. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

55. Colocação de barreira de contentores marítimos (ou se possível barreira acústica absorvente 

definitiva, com tratamento paisagístico) junto à vedação da área de intervenção dos terraplenos, 

com vista a atenuar a propagação sonora para junto dos recetores localizados na Rua Heróis de 

França e Jardim Senhor do Padrão. 

56. Adotar soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas de 

insonorização dos equipamentos e/ou edifícios, que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de 

modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. 

57. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

58. Na zona do terrapleno, proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os 

períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, 

onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

59. Implementar o Projeto de Integração Paisagística do Novo Terminal de Leixões. 

60. Após a concretização da obra e durante pelo menos dois anos deve ser feito o acompanhamento da 

vegetação no âmbito da manutenção do Projeto de Integração Paisagística do Novo Terminal 

Leixões. No entanto, mesmo após esse período, durante esta fase, devem ser tomadas todas as 

medidas corretivas se se registar um desenvolvimento inadequado das espécies ou exemplares da 

cortina arbórea, que pode passar pela sua substituição em caso de morte. 

61. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 

dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 

entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes 

antes do início dos trabalhos. 

62. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como 

os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

63. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

64. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 

equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais 

excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados 

populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de 

cuidados de saúde e escolas). 

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

equipamentos de obra. 

66. Recorrer sempre que possível a mão-de-obra local, favorecendo a colocação de desempregados 

residentes no concelho de Matosinhos. 

67. Adquirir produtos e serviços junto de empresas instaladas na região do Grande Porto, com o objetivo 

de maximizar a fixação de valor a nível regional. 

68. Sempre que possível em função das especificidades de cada fase da obra, evitar operações 

significativas de transporte de materiais durante as horas de ponta da manhã e da tarde. 

69. Disponibilizar transporte coletivo para os trabalhadores. 

 

Fase de Exploração 

Fase prévia à exploração 

70. Alterar/atualizar as publicações náuticas emanadas pelo Instituto Hidrográfico (Roteiro da Costa 

Portuguesa), assim como as Cartografias Náuticas Oficiais (CNO), incluindo as alterações 

morfológicas do fundo e correntes daí resultantes, uma vez que a concretização do projeto levará a 

uma alteração da linha topográfica da infraestrutura portuária. 

71. Articular o plano de emergência que abranja o novo Terminal de Leixões, com o plano de emergência 

interno do Terminal Petroleiro de Leixões (Petrogal). 

72. Colocar barreira acústica absorvente, com tratamento paisagístico, junto à vedação nordeste do 

Porto de Leixões (na envolvente ao Novo Terminal, Via de Cintura Portuária e Jardim do Senhor do 

Padrão), com vista a atenuar a propagação sonora da atividade do terminal (incluindo o tráfego) 

para junto dos recetores localizados na Rua Heróis de França e Jardim Senhor do Padrão. 

73. Beneficiação do acesso rodoviário ao Novo Terminal com a colocação de uma camada de desgaste 

com pavimento menos ruidoso (atenuação de, pelo menos, 3 dB(A) face ao piso atual) com vista à 

diminuição da afetação sonora pelo tráfego rodoviário. 

Fase de exploração 

74. Salvaguardar a visibilidade dos faróis de auxílio à navegação, em caso algum poderão ficar ocultos 

por força das alterações previstas, bem como evitar direcionar, para o mar, focos de luz que possam 

confundir a navegação. 

75. Acautelar que a navegação e manobras dos navios no novo terminal, não provoque ondulação 

significativa que cause danos às embarcações que se encontrem atracadas no porto de pesca. 

76. Assegurar o cumprimento das condições previstas para os locais de armazenamento de matérias 

perigosas (os quais deverão estar devidamente assinalados e compartimentados, com a garantia de 

cumprimento das normas de segurança aplicáveis). 

77. Assegurar o cumprimento do Decreto-Lei n° 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual, e 

demais portarias técnicas complementares, no que diz respeito às condições de segurança contra 

incêndios em edifícios, designadamente no que respeita à disponibilidade de água para combate a 

incêndios e à acessibilidade dos veículos de socorro, bem assim como a elaboração e implementação 

das Medidas de Autoproteção previstas na lei. 

78. Assegurar disposições que minimizem o risco da bacia de retenção da zona de armazenamento de 

produtos e do parque de estacionamento de viaturas ser afetada por um eventual evento de 

cheia/galgamento/tsunami, no sentido de salvaguardar situações de poluição do meio hídrico por 
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hidrocarbonetos ou outros poluentes daí resultantes. 

79. Implementar medidas para a gestão do risco de inundação, bem como acautelado o correto 

dimensionamento da rede de drenagem das águas pluviais, de modo a minimizar eventuais situações 

de risco de inundação por precipitação intensa, designadamente em caso de eventos extremos. 

80. Garantir, durante e depois do términus das obras, uma rápida capacidade de resposta a incidentes, 

por parte dos agentes de emergência e socorro, incluindo o combate à poluição. 

81. Garantir que os trabalhadores do Porto de Leixões estão inteirados dos procedimentos definidos no 

respetivo Plano de Emergência Interno, no qual devem constar as medidas a aplicar para controlo de 

situações de emergência e os meios para limitar suas consequências, devendo este Plano ser objeto 

da realização de simulacros e exercícios, nos quais sejam envolvidos os agentes de proteção civil e os 

meios externos considerados como necessários. 

82. Efetuar uma avaliação dos riscos que se colocam aos trabalhadores, naquela área de trabalhos, 

nomeadamente escadaria de acesso às embarcações e defensas de atracação. 

83. Garantir o cumprimento das diretrizes específicas respeitantes às operações de lastragem e 

deslastragem da legislação nacional em vigor e da Convenção Internacional para o Controlo e Gestão 

das Águas de Lastro e Sedimentos dos Navios, onde se inclui a limpeza frequente dos cascos das 

embarcações e o tratamento das águas de lastro antes de serem lançadas no meio natural. 

84. Efetuar avaliação periódica, a rever de dez em dez anos, da exposição das estruturas do NTL aos 

riscos climáticos relevantes, como a subida do nível médio das águas do mar e o galgamento costeiro, 

e possíveis medidas de minimização e adaptação como a instalação e reforço da sinalética apropriada 

e condicionamento de áreas de atividade portuária. 

85. Minimizar os impactes visuais através do alinhamento/disposição dos pórticos e distanciamento dos 

dois mais a NO situados na zona interior da área portuária. 

86. Efetuar a montagem dos pórticos em função do aumento da solicitação determinada pelo mercado 

em termos de volume (TEU) de contentores. 

87. Efetuar a deslocação dos pórticos, em fase de não operacionalidade, mais para o interior do cais, 

permitindo maior afastamento, ainda que relativo, minimizando o impacte visual. 

88. Distribuir os contentores privilegiando as posições mais interiores do terrapleno do Terminal de 

modo a que apenas nas situações mais limite sejam ocupadas as posições mais expostas. 

89. Estabelecer e operacionalizar espaços, estruturas e equipamentos definitivos para o porto de pesca 

(incluindo novos terminais para amarração de embarcações de cerco e arrasto; plataformas 

flutuantes para embarcações de pequena dimensão; entreposto frigorífico; fábrica do gelo; armazém 

e oficina; posto de abastecimento de combustível; zona de estacionamento a seco para embarcações 

de pequena dimensão; instalações do FOR-MAR) no início da fase de exploração, de forma a 

assegurar o serviço de forma idêntica ou superior à que ocorreu até ao início da fase de construção. 

As necessidades, investimentos e requalificações devem ser articuladas atempadamente com a 

DOCAPESCA.  

90. Assegurar, na fase de exploração, a manutenção de área de acostagem para todas as embarcações 

de pesca, em particular para as de maior dimensão. 

91. Criar uma faixa de 14m de largura, igual à largura da ponte-cais, para uso exclusivo do porto de pesca. 

92. Otimizar o tempo de funcionamento das máquinas não rodoviárias, com o intuito de ter o menos 

número possível de equipamentos a funcionar em simultâneo. 

93. Efetuar a manutenção periódica das máquinas não rodoviárias. 
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94. Otimizar os percursos das máquinas não rodoviárias e camiões no interior do terminal. 

95. Favorecer a colocação de desempregados residentes no concelho de Matosinhos no âmbito de 

postos de trabalho a criar pelo futuro terminal. 

96. Admitir no Novo Terminal apenas navios que tenham a possibilidade de se conectarem com a rede 

elétrica de terra para poderem desligar os seus geradores enquanto atracados. 

97. Privilegiar a distribuição de contentores em função da sua tipologia, ou tipo de produtos, pela área 

de contentorização disponível/prevista para o terminal de modo a que, só nas situações mais 

exigentes de contentorização, a frente urbana e a frente exposta à praia de Matosinhos sejam 

contempladas pela colocação de contentores em altura, devendo assim, estas frentes manter-se o 

mais possível com um menor número de contentores em altura. 

98. Garantir a ausência de navios no Terminal petroleiro aquando da entrada de navios para o Novo 

Terminal de Leixões (NTL). 

99. Manobra de atracar/desatracar utilizando exclusivamente rebocadores não poluentes e sem 

utilização do sistema de propulsão do navio. 

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
 

Tendo em conta que o Novo Terminal de Leixões se articula com os projetos das “Acessibilidades 

Marítimas do Porto de Leixões” e “Prolongamento do Quebra-Mar Exterior do Porto de Leixões”, para os 
quais foram já aprovados os respetivos programas de monitorização, solicita-se a apresentação, em fase 

de RECAPE, de uma proposta de integração dos programas a seguir elencados, num Plano Geral de 

Monitorização, sempre que aplicáveis. 

Devem ser desenvolvidos, apresentados e implementados os seguintes programas de monitorização:  

1. Monitorização da Qualidade do Ar 

Redefinir e balizar o Plano alargando a monitorização ao exterior do perímetro portuário de forma a 

contemplar e obter um "retrato" efetivo da dispersão para o seu exterior, pois haverá um acréscimo no 

tráfego automóvel, estimado em 1288 camiões por dia e por sentido, a que acresce a estimativa de 150 

veículos ligeiros em hora de ponta e agudização do contributo da poluição marítima e portuária, tendo 

em conta a atracagem de navios de maior dimensão. 

Aconselha-se a manutenção do plano de monitorização atualmente existente no Porto de Leixões, 

nomeadamente a medição que é efetuada em duas estações (estação móvel e estação fixa) da 

responsabilidade da APDL, para monitorização em contínuo de PTS e PM10. 

No entanto, e de acordo com os resultados obtidos, considera-se relevante a inclusão do poluente NO2 no 

plano de monitorização existente, cujo método de análise deve ter por base a norma de referência EN 

14211 (princípio de medição: quimiluminescência). 

Face a isto, considera-se fundamental a monitorização de NO2, em regime de medição indicativa, 

abrangendo 14% do ano, de acordo com o fixado no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. Esta 

monitorização deve ser representativa da área que abrange as habitações consideradas no EIA, como as 

mais sensíveis, localizadas junto à VILPL, nomeadamente nas localidades de Gatões e Lomba. 

Assim, em fase de RECAPE deverá ser apresentada a proposta de um Plano de Monitorização para a 

Qualidade do Ar que integre também o poluente NO2, cumprindo as condições acima referidas em termos 

de duração da amostragem e localização dos pontos de amostragem. 
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2. Monitorização do Ruído 

A Monitorização dos níveis de ruído deve cumprir o disposto no Regulamento Geral do Ruído, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e ser efetuada por Laboratório Acreditado pelo IPAC, de 

acordo com a Norma Portuguesa NP ISO 1996 – Acústica: Descrição, Medição e Avaliação do Ruído 

Ambiente – Partes 1 e 2, e o “Guia prático para medições de ruído ambiente”, da Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

Parâmetros a Monitorizar: 

• Efetuar a monitorização nos períodos de plena atividade e operacionalidade, com funcionamento 

dos equipamentos mais ruidosos, de forma a avaliar o período de funcionamento mais crítico. 

• Efetuar a medição dos parâmetros físicos (LAeq, LAr e Lden) para os vários períodos legais: diurno, 

entardecer e noturno ou outros indicadores eventualmente indicados na Licença Especial de Ruído 

(LER). 

• Contabilizar o respetivo tráfego durante as medições, e garantir a representatividade deste nos 

resultados obtidos para LAeq e LAr, dado que o ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis será 

maioritariamente influenciado pelo ruído do tráfego rodoviário de veículos pesados. 

• Determinar, pelo menos, os seguintes parâmetros meteorológicos: temperatura do ar; velocidade 

do vento; direção do vento; humidade relativa do ar. 

• Avaliar a fachada e piso mais desfavorável de cada recetor. 

• Avaliar a efetiva contribuição da atividade do Porto de Leixões, nos resultados globais obtidos. 

Locais de Amostragem: 

São propostos pontos de amostragem ao longo da Av. Eng.º Duarte Pacheco, Rua Heróis de França e Rua 

do Godinho), em zona de grande proximidade onde se estima a maior incidência de perturbação.  
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Frequência de Amostragem: 

Fase de obra 

A monitorização na fase de obra com periodicidade trimestral, como prevista no EIA, não se apresenta 

necessária. Será sim fundamental efetuar uma campanha de monitorização nos dias/mês mais críticos da 

obra, acompanhada de relatório onde se incluam as medidas corretivas adotadas caso se tenham 

detetado acréscimos de ruído que possam estar a causar incomodidade e/ou reclamações. 

Fase de exploração 

A monitorização da fase de exploração é aconselhada no primeiro ano e, desde que não detetadas 

situações críticas ou sejam recebidas reclamações de ruído que necessitem de medidas corretivas 

adicionais, após cinco anos.  

Métodos de amostragem e equipamentos necessários  

As medições devem ser efetuadas por laboratório acreditado, ao abrigo do artigo 34.º do Regulamento 

Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007).  

As medições devem cumprir as recomendações expressas, na versão mais recente, da legislação, 

normalização e diretrizes aplicáveis.  

Relatório e discussão de resultados 

Os resultados das medições acústicas devem ser analisados por comparação com os requisitos legais 

aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos nos artigos 11º e 13º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de janeiro), ou outros eventualmente indicados na Licença Especial de Ruído. 

Deve ser elaborado um Relatório de Monitorização por cada campanha de medição, em conformidade 

com a estrutura estabelecida no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

Em função dos resultados obtidos e das dificuldades sentidas em cada campanha, deverá ser avaliada a 

necessidade de se efetuarem ajustes no programa de monitorização. 
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3. Monitorização no âmbito da Socioeconomia   

A monitorização a efetuar configura a manutenção do funcionamento do mecanismo de atendimento 
ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, cuja 
implementação está determinada através das medidas de minimização previstas (MM21). 

 

4. Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais – Qualidade da água 

Apresentar um Programa de monitorização dado que, quer as obras de construção, quer o aumento 

de tráfego de navios durante a fase exploração, poderão contribuir para a degradação da qualidade 

da água, quer devido à ressuspensão de sólidos na coluna de água, quer devido a eventuais derrames 

acidentais de hidrocarbonetos (combustíveis ou outros óleos) ou outras substâncias poluentes.  

 

5. Plano de Monitorização da qualidade dos sedimentos  

Apresentar um Programa de monitorização das (características físicas) dos sedimentos que serão 

mobilizados. 

 

6. Monitorização dos sistemas ecológicos  

Apresentar um Programa de Monitorização para os sistemas ecológicos, que permita acompanhar a 

evolução das comunidades de macroinvertebrados bentónicos e piscícolas, na área afetada pela 

implementação do projeto, de modo a aferir a avaliação de impactes efetuada no EIA e propor 

eventuais medidas de minimização complementares que se revelem necessárias. 

 

7. Monitorização do Património Cultural  

Apresentar um Programa de Monitorização do Património Cultural, contemplando em particular a 

monitorização do Monumento Nacional do Padrão do Bom Jesus de Matosinhos. Este deve ser 

mesurável, com indicação de objetivos concretos, quais os parâmetros de monitorização, identificar 

os locais necessários monitorizar, frequência das amostragens, métodos de registo e de que forma 

devem ser apresentados e analisados os resultados, bem como as medidas necessárias adotar 

conforme os diferentes cenários, inclusive durante a fase de exploração; 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 
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ANEXOS 

 

Planta Geral 

Pareceres externos 
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ADMINISTRAÇÂ

 

 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE NOVO TERMINAL DE CONTENTORES DO PORTO DE LEIXÕES 

POSIÇÃO DA DOCAPESCA – PORTOS E LOTAS, S.A. 

 

No âmbito da Consulta Pública sobre a Avaliação de Impacto Ambiental à Intervenção do Novo 

Terminal de Contentores do Porto de Leixões, promovida pela APA, a Docapesca - Portos e 

Lotas, S.A., doravante designada apenas por Docapesca, tece aqui as seguintes considerações: 

 

A. Confirmamos que todo o processo de estabilização das diferentes soluções possíveis, foi 

sempre articulado com a Docapesca e com os representantes associativos do setor da 

pesca; 

B. Depois de uma análise atenta às soluções possíveis, a Docapesca considera a denominada 

“variante à alternativa 3”, a mais adequada. 

C. Considerando que a APDL se comprometeu a executar um conjunto de intervenções que 

permitirá compensar: 1. a cedência de área actualmente destinada à pesca, para as suas 

actividades portuárias e 2. a necessidade de desmantelamento de algumas 

infraestruturas e equipamentos actualmente servindo o sector da pesca, passamos a 

indicar cada uma delas: 

C1. construção dos novos edifícios do Entreposto Frigorífico, da Fábrica de Gelo e do 

Formar, com capacidade de utilização necessária para cada uma das funções, 

incluindo a contratação, financiamento e execução: 

C2. Execução do conjunto de obras marítimas e equipamentos a eles associados 

previstas para uso futuro da Docapesca, nomeadamente os terraplenos, o novo cais 

no extremo norte, as pontes-cais, os novos pontões flutuantes, o núcleo de 

abastecimento de combustível, os meios de elevação de embarcações, etc., incluindo 

a contratação, financiamento e execução. 

 

mailto:docapesca@docapesca.pt


 

SEDE 
Avenida Brasília – Pedrouços 
1400-038 LISBOA – PORTUGAL 
Tel: +351 213 936 100 | Fax: +351 213 936 101 
docapesca@docapesca.pt 
www.docapesca.pt 

 

ADMINISTRAÇÂ

 

A realização das Intervenções C1 e C2 comportará, por parte da APDL, a contratação, 

financiamento e execução: 

✓ dos estudos, levantamentos e prospecções prévias que vierem a ser 

consideradas necessárias; 

✓ dos projectos de execução, incluindo todas as especialidades; 

✓ das empreitadas, incluindo o fabrico, fornecimento e instalação de todos os 

equipamentos necessários; 

✓ dos serviços de fiscalização das empreitadas e instalação de equipamentos. 

 

A Docapesca, na qualidade de Concessionária, em alternativa à construção dos edifícios 

previstos em C1, considera a possibilidade de receber uma indemnização compensatória 

por parte da Concedente. 

 

Lisboa, 10 de setembro de 2020 

 

 

O Conselho de Administração 

 

mailto:docapesca@docapesca.pt
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Direção de Serviços da Rede e Parcerias 
Gestão Regional do Porto e Aveiro 

Avenida Paiva Couceiro, SiN 
4300-383 Porto - Portugal 
T +351 212879000 • F +351 223391777 
grortinfraestruturasdeportugal.pt  

Rua da Batalha, Quinta do Simão 
Esgueira 
3800-112 Aveiro - Portugal 
T +351 212879000 • F +351 234 303126 
gravrRinfraestruturasdeportugal.pt 

Ex.mo Senhor: 

Presidente do Conselho Diretivo da APA — 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, n.° 9/9A - Zambujal 
Ap. 7585 - Alfragide 
2610-124 Amadora 

Registado 

SUA REFERÊNCIA 	SUA COMUNICAÇÃO DE 	 ANTECEDENTE 	 SAIDA 	DATA 

S043651-202007-000 DCA 	29-07-2020 	 2769097-008 	 2786461-007 	01-09-2020 

Assunto: 	Projeto "Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões" 
AIA 3338 - Consulta Pública 

Analisados os elementos disponibilizados no Portal Participa, relativos ao Processo de 

Licenciamento Único de Ambiente do projeto "Novo terminal de Contentores do Porto de Leixões", 

informa-se o seguinte: 

1. Constitui-se como antecedente do presente processo, o procedimento de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE) do Plano Estratégico dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo 

2017-2026, pelo que a IP,  SA  reitera os pareceres emitidos em 16/01/2020 e 29/01/2020, com  

ref.'  saída DMS 2609033-007 e DMS 2618628-007, respetivamente (cópia em anexo). 

2. 0 projeto em apreço, em fase de Estudo Prévio, prevê a implementação de um Novo Terminal 

no interior do Porto de Leixões, junto ao molhe sul, na zona do atual terminal multiusos e porto 

de pesca (parcialmente), localizando-se no concelho de Matosinhos, União de Freguesias de 

Matosinhos e Leça da Palmeira (Figura 1). 

Figura 1 - Enquadramento Geográfico do Projeto (Fonte: Extrato do Desenho 1 da página 6 do RNT) 
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de Portugal 

3. Da análise dos elementos apresentados, verifica-se que, em termos de acessibilidades 

rodoviárias terrestres, o acesso ao Novo Terminal de Leixões (NPL) será efetuado sempre 

por vias exclusivas do Porto de Leixões já existentes, ou seja, a partir da Via Interna de 

Ligação ao Porto de Leixões (VILPL), que faz a ligação entre o Porto e a Via Regional Interna 

(VRI/EN107), integrada na Concessão Grande Porto (Concessão do Estado), e 

posteriormente pela Via de Cintura Portuária (VCP, trecho sul). 

Assim, a área de implantação do projeto em estudo não colide diretamente com 

infraestruturas a cargo desta empresa. 

4. No que diz respeito à área envolvente, a rede rodoferroviária existente de maior proximidade 

com a área de intervenção é constituída pela Linha de Leixões em exploração, pelo Antigo 

Traçado do Ramal de Matosinhos, pelos troços do 1C1/A28, integrado na Concessão Norte 

Litoral (Concessão do Estado), 1P4/A4 integrado na Concessão Grande Porto (Concessão do 

Estado), troço do 1C1/A28, sob jurisdição da IP, e ainda pela Ligação ao IP4 e EN(d)12, ambas 

sob jurisdição da IP. 

Figura 2 - Rede Rodoferroviária na área envolvente (fonte  SIG,  IP — s/ escala) 
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5. Do ponto de vista da salvaguarda das Infraestruturas Ferroviárias, deverá ser considerado e 

acautelado o Domínio Público Ferroviário (DPF), de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.° 

276/2003, de 4 de novembro. 

Verifica-se que a zona de intervenção para o Novo Terminal de Leixões (NPL) não conflitua 

com as linhas do DPF geridas pela IP. 

O projeto refere a importância do transporte ferroviário, mas com a opção de manter o Porto 

de Pesca no EP/EIA, o possível acesso direto da ferrovia para a zona de colocação dos 

contentores foi inviabilizada. Neste cenário, a APDL deverá encontrar um solução interna para 

fazer chegar os contentores do NTL até às linhas de carga porque, com um volume de tráfego 

estimado de 480.000 TEU/ano, o escoamento dos contentores deverá recorrer ao modo 

ferroviário. A melhor localização para as linhas de carga será junto ao atual terminal de 

contentores sul, à entrada da APDL. 

A IP tem previstos desenvolvimentos na Linha de Leixões no âmbito do Plano Ferrovia 2020, 

que irão permitir aumentar a capacidade e realizar comboios até 750m a partir do feixe de 

triagem em Leixões. 

6. No que respeita à rede rodoviária, as zonas de servidão  non  aedificandi, aplicáveis aos lanços 

de estradas atrás referidos, estão definidas no artigo 32.° do Estatuto das Estradas da Rede 

Rodoviária Nacional (EERRN), aprovado pela Lei n.° 34/2015, de 27 de abril. Para além 

destas servidões legais, nos termos do disposto na alínea b) do n° 2 do artigo 42° do EERRN, 

as obras e atividades que decorram na zona de respeito à estrada, nos termos em que se 

encontra definida na alínea  vv)  do artigo 3°, estão sujeitas a parecer prévio vinculativo da 

Administração Rodoviária, nas condições do citado artigo. 

7. Do ponto de vista ambiental, as preocupações da IP,  SA  prendem-se sobretudo com a 

possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído ambiente e seu impacte nos recetores 

localizados junto das vias ou infraestruturas sob jurisdição desta empresa, podendo vir a 

originar ou agravar situações de incumprimento da legislação de ruído. Pelo exposto se 

salvaguarda que, caso este cenário se venha a verificar, as eventuais medidas de 

minimização a adotar em consequência do acréscimo nos níveis de ruído ambiente, 

decorrente do projeto, serão da inteira responsabilidade do seu promotor. 

Face ao exposto e tendo em atenção os elementos disponibilizados nesta fase, considera-se que 

o projeto "Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões" deverá atender às condicionantes 

decorrentes do EERRN e do regime de proteção da Rede Ferroviária Nacional, bem como as 

considerações feitas no presente documento. 

Em complemento salvaguarda-se, caso haja lugar a intervenções/alterações que interfiram com a 

rede na jurisdição desta empresa, as mesmas deverão ser objeto de estudo específico e de 
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pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e 

normativas aplicáveis em vigor e, ser previamente submetidos a parecer e aprovação das 

entidades competentes para o efeito, designadamente da  IF,  S.A. enquanto concessionária geral 

da rede. 

Por fim, relembra-se que no que se refere aos lanços rodoviários integrados na Concessão do 

Estado, deverá ser consultado o IMT, a quem compete a emissão de parecer e imposição de 

eventuais condicionalismos. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Gestora Regional 

s 

Angela M. P. de Sá 

(Ao abrigo da subdelegação de competências conferida pela Decisão DRP 01/2019) 
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Anexos: DMS 2609033-007 e DMS 2618628-007 

IMS 
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Direção de Engenharia e Ambiente 

Departamento de Ambiente e Sustentabilidade 

Praça da Portagem, 2809-013 Almada 

Portugal 

T+351 212 879 701 

ambiente@infraestruturasdeportugaLpt 

APDL 	Administração dos Portos do 
Douro, Leixões e Viana do Castelo,  SA  

Av. da Liberdade 

4450-718 Leça da Palmeira 

SUA REFERENCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA ANTECEDENTE 	SAIDA 	 DATA 

19/12/2019 
	

2593410/008 	2609033/007 2618628/007 2020-01-29  

Assunto: Avaliação Ambiental Estratégica do Plano Estratégico dos Portos do 
Douro, Leixões e Viana do Castelo 2017-2026. Parecer da Infraestruturas 
de Portugal. Aditamento 

No seguimento do parecer anterior enviado em 16 de janeiro p.p. e no que às concessões 

rodoviárias concerne, designadamente a Autoestradas Norte Litoral - Sociedade Concessionária - 

AENL, S.A, há ainda a referir algumas questões que deverão ser tidas em consideração no âmbito 

deste processo. 
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Da leitura do documento constata-se que estão previstas ações com potencial para incrementar o 

tráfego rodoviário nos acessos ao Porto de Leixões e ao Porto de Viana do Castelo nomeadamente 

a ampliação da capacidade de movimentação de contentores no Porto de Leixões e o novo acesso 

rodoviário ao Porto de Viana do Castelo a partir do Nó de Neiva da A28. 

Importa referir que os troços da A28 potencialmente afetados já estão no limite da sua capacidade 

e não suportarão incrementos de tráfego, pelo que tal fato deverá ser tido em consideração na 

concretização das referidas ações. 

Acresce que não está prevista qualquer intervenção/ampliação nos identificados troços da A28, 

nem poderá a Concessionária Norte Litoral ser responsabilizada por qualquer intervenção na via 

concessionada em consequência de ações materializadas pela Administração dos Portos do 

Douro, Leixões e Viana do Castelo. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Diretor Ate Engenharia e „iybien.te 
LV 	1/ 
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(MC/EA-PRO)  

_ 

José Manuel Faísca 
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Infraestruturas 
de Portugal  

Direção de Engenharia e Ambiente 

Departamento de Ambiente e Sustentabilidade 

Praça da Pottagent, 2809-013 Almada 

Portugal 

T +351 212 879 701 

antbiente@intraestrulurasdeportugal.pt  

APDL — Administração dos Portos do 
Douro, Leixões e Viana do Castelo,  SA  

Av. da Liberdade 

4450-718 Leça da Palmeira 

SUA REFERENCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA ANTECEDENTE 	SAiDA 	DATA 

19/12/2019 
	

2593410/008 	 2609033/007 2020-01-16  

Assunto: Avaliação Ambiental Estratégica do Plano Estratégico dos Portos do 
Douro, Leixões e Viana do Castelo 2017-2026. Parecer da Infraestruturas 
de Portugal. 

Analisado o Plano Estratégico da APDL no horizonte 2017-2026 é evidente que para o Porto de 

Leixões os principais objetivos são reforçar a competitividade do Porto alicerçada em três vetores: 

melhoria das condições do acesso marítimo, aumento da capacidade dos terraplenos (com 

particular incidência no Terminal Contentores Sul- confinante com o terminal da IP) e aposta na 

intermodalidade, 

No Plano estratégico desenvolvido há a realçar aspetos positivos para a IP, de uma forma 

inequívoca o Porto de Leixões considera que para ampliar o  hinterland  é essencial apostar no 

transporte ferroviário. 

Contudo, para o Terminal o aspeto mais relevante a ter em linha de conta, e que  tern  implicações 

sérias que importa acautelar é a Ação identificada como B2.1 - Reformular o Terminal de 

Contentores Sul, sendo que na descrição da ação está descrito "Executar as obras de 

reformulação do Terminal de Contentores Sul, nomeadamente o reforço de terraplenos e 

ampliação para os terrenos atualmente ocupados pelo terminal ferroviário e adquirir novos pórticos 

de parque". Esta ação é classificada com prioridade elevada e é identificada como fonte de 

financiamento o EFSI (Plano Junker). Importa realçar que o documento não tem subjacente à 

ocupação do terminal a construção da nova Plataforma Logística de Leixões (designação que a 

APDL atribui ao novo terminal que a IP previa construir em Guifões) nem identifica de que forma 

é possível tomar posse de espaço propriedade da P. 

Já por diversas vezes foi referido à APDL, inclusive em reuniões com a presença de ambos os 

Conselhos de Administração, que não havia condições para a IP desocupar os terrenos em causa 

Sede 
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el 
e muito menos agora, uma vez que o projeto de desenvolvimento oficinal da CP (ex-EMEF) para 

Guifões inviabiliza qualquer possibilidade de deslocalização do Terminal Ferroviário para estes 

terrenos. 

Uma análise cuidada ao documento permite considerar que o interesse da APDL no espaço afeto 

ao terminal é mais amplo que o mero aumento do terrapleno, há interesse em dotar o porto de 

maior oferta ferroviária. 

Na análise  SWOT  a APDL identifica como ponto fraco a utilização do transporte ferroviário, e na 

descrição dos Fatores Nucleares de Desenvolvimento para Porto de Leixões é apontada como 

necessidade de reorientação para a concretização de um sistema ferroviário eficiente como fator 

essencial para ampliar o  hinterland  do porto. 

Atualmente está em curso, sob a responsabilidade da IP os empreendimentos de Modernização 

da Linha de Leixões, cujo objeto principal é dotar a linha de condições para a circulação de 

comboios de mercadorias com 750m de comprimento (em fase de Avaliação de Impacte 

Ambiental) e de Eletrificação da Linha do Minho, troço Nine-Viana do Castelo, que se encontra 

praticamente concluída (decorrendo trabalhos menores de conclusão da empreitada). 

Tendo em consideração as acessibilidades aos Portos de Leixões, de Viana do Castelo e ligações 

à Via Navegável do Douro, relativamente à Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), em análise, 

remete-se para o expresso no Quadro 13. Quadro de Referência Estratégico - Orientações e 

Metas, onde nas "Orientações de Ambiente e Sustentabilidade" (da pág. 32 à pág. 37) se reforça 

e considera o, já anteriormente, plasmado no Livro Branco da Política Europeia de Transportes 

(LBPET) de que se deve "Procurar transferir para outros modos, como o ferroviário (...), até 2030, 

30% do tráfego de mercadorias" e "Até 2050 (...) assegurar que todos os principais portos 

marítimos têm ligações suficientes ao sistema ferroviário ...". 

Nesta AAE é salientada a necessidade de capacitar os Portos de Leixões, de Viana do Castelo e 

Via Navegável do Douro, para urna maior movimentação de carga, para navios de maiores 

dimensões,  etc.,  expandindo para o efeito a área de operação e logística. 

Relativamente ao Porto de Leixões (proposta B2.2, pág. 69, do excerto ao Plano Estratégico da 

APDL) deve-se: "Concretizar um terminal de contentores (..,), assegurar a construção de um ramal 

ferroviário de acesso ao NTC" (Novo Terminal de Contentores, Sul, i.e. margem esquerda do rio 

Leça) em contraponto  corn  o determinado pela proposta B2.1 - Reformular o Terminal de 

Contentores Sul (pág, A19), onde se lê ".„ as obras de reformulação do Terminal de Contentores  

Sotto  
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Sul, (...) e a ampliação para os terrenos atualmente ocupados pelo terminal ferroviário ...", sendo 

que esta proposta colide  corn  a proposta B2.2 e com as premissas anteriores. Ou seja, entende-

se que é determinante para o aumento do  hinterland  do Porto de Leixões e para o aumento da 

sua capacidade geral, que exista maior e mais eficaz transferência modal para a ferrovia 

(Necessidades de reorientação, Tabela 5 - Fatores Nucleares de Desenvolvimento. Porto de 

Leixões, pág. 23) e, principalmente, que a expansão do Porto não deve ser garantido, quer através 

da utilização de terrenos do terminal ferroviário (sem preparar novo local que potencie a ferrovia), 

quer através de transporte rodoviário. A presença da ferrovia no Porto deve ser aproveitada para 

reduzir o impacto da movimentação de carga (granel ou contentorizada) na zona Norte do País 

através da rodovia e, ao mesmo tempo, potenciar a área de influência do Porto para exportações 

e importações. 

No âmbito do PN12030, está planeada a Eletrificação do troço Régua-Pinhão-Pocinho da Linha do 

Douro, completando a eletrificação da linha paralela à VND. Está também planeada a melhoria de 

terminais multimodais incluindo a sua acessibilidade ferroviária, o que contribui para a eliminação 

de restrições operacionais e funcionais existentes em ramais, terminais e estações ferroviárias de 

mercadorias, designadamente: i) condicionantes de acesso e/ou movimentação nos feixes de 

receção/expedição;  ii)  descontinuidades ao nível da eletrificação das infraestruturas (ramais e 

feixes de receção/expedição de terminais);  iii)  Limitações ao nível dos comprimentos úteis das 

linhas dos feixes de carga/descarga; e  ív)  inexistência de meios internos de movimentação. 

Prevê-se ainda a construção de  missing links  rodoviários e os alargamentos/aumentos de 

capacidade, nos quais se insere a reformulação dos nós da VCI, com possíveis benefícios para o 

Porto de Leixões. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Diretor de Engenharia e Ambiente 

José Manuel Faisca 

Anexo: O mencionado 

(MC/EA-PRO) 

Sede 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL,  SA  
Praça da  Poi  (agem • 2809-013 ALMADA •  Poi  tugal 
T +351 212 879 000 • F +351 212 951 997 
ippinfraestrultirascleportugal pl • tvt.vw.infraestruturasdeportugalpt 

N1PC 503 933 813 
Capital Social 	(.,)o 
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Assunto: Emissão de parecer específico do Município do Porto  no âmbito do Processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental nº 3338 Projeto: Novo Terminal de Contentores do Porto de 

Leixões 

 

Na sequência de pedido de parecer específico por parte da APA face ao projeto em epígrafe 

e, uma vez analisados os documentos constituintes do Estudo de Impacte Ambiental 

(Resumo Não Técnico, Relatório Síntese, Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental, 

Anexos com pelas desenhadas), cumpre-nos remeter os seguintes comentários: 

1. No Relatório Síntese (pág. 13, ponto 2. Antecedentes, Objetivos e Justificação do 

Projeto) é feito o enquadramento relativamente à “Empreitada do Prolongamento do 

Quebra-Mar Exterior e Acessibilidades Marítimas do Porto de Leixões”, que está 

diretamente relacionada com o projeto agora em apreciação na medida em que se 

centra na criação de condições de navegabilidade que vão abrir caminho e viabilizar 

o Novo Terminal. É ainda referido que a opção “Prolongamento do Quebra-Mar 

Exterior com 300m de comprimento, segundo um alinhamento que forma um ângulo 

de 20º para Oeste com o existente, já obteve uma Declaração de Impacte Ambiental 

favorável condicionada. 

Cumpre-nos recordar e alertar V. Exa que a redação em apreço leva-nos a presumir 

que a escolha final recaiu sobre esta opção dos 300m, sendo que o Município do 

Porto considera não terem ainda sido demonstradas de forma cabal e 

inequívoca os argumentos técnicos pelos quais a dimensão proposta tem que 

À 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Exmo. Senhor Presidente do Conselho 
Diretivo,Dr. Nuno Lacasta 
Rua da Murgueira, 9 
2610-124 Amadora  
 

Porto, 10/09/2020 
NUD/365456/2020/CMP 
 
V. Refª S043169-202007-DAIA.DAP  
DAIA.DAPP.00061.2020 
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ultrapassar obrigatoriamente os 200m, em detrimento de alternativas que 

consideramos menos impactantes e com uma incidência ambiental-custo-

benefício superiores. 

Recordamos que esta posição foi reforçada politicamente e objeto de moção aprovada 

em reunião da Assembleia Municipal de 22 Julho de 2019 que deliberou: “(…) Apoiar 

o investimento no Porto de Leixões. Com vista a dotá-lo para o futuro próximo, para 

que possa continuar a ser uma referência no Noroeste Peninsular para o transporte 

de contentores; “ e ainda “ Defender a construção de um molhe que não ultrapasse os 

200m, até que seja demonstrado de forma inequívoca, que a sua dimensão terá, 

obrigatoriamente, que ser superior”. 

Em sintese e sem prejuízo do estudo em desenvolvimento com a Universidade 

Católica, o Instituto Hidrográfico e um grupo de acompanhamento (da qual faz parte o 

Município do Porto) que visa quantificar e minimizar os impactes nos desportos de 

ondas, parece-nos todavia que a questão da dimensão dos molhes estará 

aparentemente encerrada e o calendário de intervenções da APDL está a evoluir 

sem a correspondente ponderação e internalização dos alertas e preocupações 

do Município do Porto – facto pelo qual colocamos  desde já uma reserva de 

princípio à obra complementar do Novo Terminal, enquanto não virmos a 

questão de fundo da dimensão dos molhes amplamente clarificada. 

2. É nosso entendimento que o presente EIA não promove uma análise integrada dos 

impactes ambientais cumulativos decorrentes das três intervenções previstas pela 

APDL (Quebra-mar, acessibilidades marítimas e novo terminal de contentores) 

durante as fases de construção e exploração. O esclarecimento prestado durante a 

sessão de esclarecimento realizada no dia 8 de setembro, de que estes impactes terão 

sido analisados globalmente e que para o Novo Terminal os impactes são distintos, 

não colhe por parte deste Município a mínima concordância e não nos parece ser 

suficiente atenta a dimensão das intervenções. 

Neste sentido, recomenda-se a revisão em profundidade tendo em linha de conta 

a cumulatividade dos impactes das intervenções conexas ao Novo Terminal. 
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3. Relativamente aos impactos negativos que poderão afetar o território do município do 

Porto, a equipa técnica destaca o aumento de tráfego rodoviário inerente à atividade 

desenvolvida e a potencial sobrecarga das acessibilidades, quer na fase de 

construção quer na de exploração do futuro terminal assim como restantes 

investimentos que potenciarão a atividade. A avaliação da capacidade das vias 

utilizadas para acesso a esta futura infraestrutura abrangeu a VRI, a VILPL e VCP.  

No entanto, em nosso entender, é absolutamente imperativo que essa análise 

seja estendida às restantes vias que atravessam o Município do Porto já que 

elas, à data de hoje, correspondem aos acessos mais utilizados e em sobrecarga 

permanente, em detrimento de vias com capacidade em excesso mas não 

utilizadas. O Município do Porto considera que deveria ser alargada a avaliação a 

estas vias, nomeadamente à VCI e seus acessos, de modo a equacionar e determinar 

as necessárias medidas de mitigação para evitar o impacto social, ambiental e 

económico que já hoje existe e que será potenciado pelo maior atravessamento 

rodoviário destes veículos pesados. Nessa análise e antecipando eventuais medidas 

a tomar, no nosso entender, devem ser avaliados os incentivos à utilização da CREP 

em detrimento de outras vias, potenciando a sua utilização por veículos pesados, 

diminuindo o número de habitantes expostos aos impactos ambientais negativos 

assim como impactos económicos provocados pelo tráfego excessivo e acidentes 

rodoviários. 

4. O EIA constata um aumento das emissões atmosféricas, a par de um quadro de 

excedências já para a situação de referência, que se perspetiva ver agravado em 

particular ao nível dos NO2 (concentrações quer horários quer diários).  

Assim, parece-nos que o cenário prospetivo de considerar que haverá uma 

tendência de regularização das excedência apenas com base na expectativa de que 

as soluções de mobilidade mais suaves/mobilidade elétrica serão incrementadas 

(quando existe um contributo expressivo que decorre de máquinas e equipamentos 

não rodoviários), ou a implementação programática de equipamentos menos 

poluentes, ou o escoamento de mercadorias recebidas passe a ser feita por ferrovia 

com menos impacte nas emissões, será (salvo melhor opinião) demasiado otimista 
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e permissivo, que tenderá a diluir a responsabilidade do projeto em apreço na 

degradação da qualidade do ar. 

5. No que respeita à componente de ruído, o relatório de “Medição de níveis de pressão 

sonora. Determinação do nível sonoro médio de longa duração – refª 

19.907.RAIE.SCHIU.Rt1.Vrs1, apresenta uma campanha de amostragens para a 

caracterização do nível sonoro médio de longa duração, que decorre entre os dias 7 

a 9-08-20192 e 3-09-2019 - assumindo que podem ser assumidas como 

representativas da média anual. 

O Município questiona como é que um número de amostragens circunscrito a 

escassos dias em Agosto e Setembro de 2019, ainda que cumprindo os requisitos 

mínimos do ponto 3.2. do Guia prático para medições de ruído ambiente no contexto 

do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996, pode constituir 

garantia suficiente de que são representativos e refletem a sazonalidade do 

comportamento do ruído naquela área. 

6. Apesar do projeto do Novo Terminal do Porto de Leixões não incidir diretamente no 

território do Município do Porto, deverão em nosso entender ser adotadas todas as 

medidas preventivas necessárias (nomeadamente a programação de actividade 

especialmente sensíveis e impactantes fora da época balnear, designadamente, 

construção de estruturas de cais, etc…) de modo a evitar impactes significativos 

na qualidade das águas e nas condições para a prática balnear e não 

comprometer de forma alguma os galardões da Bandeira Azul já alcançados no 

Município do Porto.  

7. Na Página 190 do Relatório-Síntese é referido “ (….) À semelhança do que se verifica 

atualmente, a APDL deverá continuar a proceder à imersão de dragados na zona 

costeira, em locais próximos do Castelo do Queijo. Estas operações continuarão a 

contribuir para a minimização do fenómeno erosivo a sul do porto, sendo 

particularmente importantes num quadro de alterações climáticas e de previsível 

subida do nível médio do mar.”  

Reforça-se o imperativo das referidas operações de imersão de dragados ocorrerem 

fora do período da época balnear e com antecedência suficiente à normalização das 
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condições para a prática balnear. No âmbito da imersão dos dragados deve existir por 

parte das entidades competentes um acompanhamento da monitorização ambiental 

destes locais, com vista a assegurar a manutenção do bom estado ambiental do meio 

marinho e água balnear. 

8. Na Página 204 do Relatório-Síntese é referido “ (…) A área adjacente à praia de 

Matosinhos, na massa de água costeira CWB-I-1B recebe afluências do ribeiro da 

Riguinha e Carcavelos (…). Embora esta atividade não constitua uma fonte poluição 

permanente, encontra-se identificada como uma das mais importantes fontes de 

poluição da praia e água costeira imediatamente adjacente”.  

Gostaríamos de sublinhar que a ribeira da Riguinha e Carcavelos constitui uma fonte 

de contaminação contínua/permanente da praia Internacional (Porto), ressalvando que 

no Município do Porto não se identificaram situações que possam contribuir para esta 

problemática. 

9. Na Página 212 do Relatório-Síntese  é referido  “(…) Uso balnear: praia de Castelo do 

Queijo, Homem do Leme e Gondarém (concelho do Porto)”.  

Entende-se que também deverá ser referida a zona balnear da Foz (Praia da Luz, 

Ingleses, Ourigo, Carneiro e Pastoras) por se encontrar a sul da área de intervenção.  

10. Na Página 218 do Relatório-Síntese  é referido  “(…) Nas praias a Norte, de Leça da 

Palmeira até Aterro, e a Sul, de Homem do Leme a Gondarém, também se verifica 

uma situação semelhante com a classificação “Excelente” nos últimos anos.”  

Tal como referido no tópico anterior, entende-se que deverá ser considerada a Zona 

Balnear da Foz na análise da qualidade da água balnear.  

11. Na mesma página 218 o relatório refere  “(…) De acordo com os respetivos perfis das 

águas balneares estas praias são afetadas potencialmente por poluição proveniente 

(…) descarga urbana na praia e coletor de águas pluviais, na praia Castelo do Queijo”. 

Gostaríamos de clarificar que, em condições normais, não se regista chegada de 

caudal à praia Castelo do Queijo que possa ter impacto na degradação da qualidade 

desta água balnear. 
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12. Para terminar na Página 228 do Relatório-síntese é referido  “(…) Entre os usos da 

água na área em estudo destacam-se (…) o uso balnear nas praias de Matosinhos, 

Internacional e Castelo do Queijo e também no primeiro caso a prática de desportos 

aquáticos”. 

Apesar da praia Internacional não ser uma praia designada para a prática balnear, 

verifica-se uma importante atividade relacionada com os desportos aquáticos, tal 

como sucede na praia de Matosinhos.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Vice-Presidente 

e Vereador do Pelouro da Inovação e Ambiente 

 

 

 

(Filipe Araújo) 
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Parecer específico relativo ao Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3338 

Projeto: Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões 

Elaborado por: CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental 

Para: APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

Data: Matosinhos, 10 de setembro de 2020 

 

Após análise do Estudo de Impacto Ambiental do Novo Terminal do Porto de Leixões, 

nomeadamente do Volume I – Relatório Síntese e do Volume III – Relatório Não Técnico, 

consideramos relevante fazer algumas sugestões relativas ao programa de monitorização e às 

de medidas de mitigação ambientais. 

 

Relativamente ao programa de monitorização ambiental, consideramos que o mesmo deve 

incluir outros descritores, além dos propostos (qualidade do ar e ruído). A inclusão de novos 

descritores no programa de monitorização tem a ver com o facto de considerarmos que não são 

apresentados dados suficientes que permitam descartar à partida a eventual existência de 

impactos significativos sobre os seguintes descritores: 

 Recursos hídricos superficiais – qualidade da água: quer as obras de construção quer o 

aumento de tráfego de navios durante a fase exploração, poderão contribuir para a 

degradação da qualidade da água, quer devido à ressuspensão de sólidos na coluna de 

água, quer devido a eventuais derrames acidentais de hidrocarbonetos (combustíveis 

ou outros óleos) ou outras substâncias poluentes.  

 Geologia e geomorfologia – características físico químicas dos sedimentos: quer as obras 

de construção, quer as dragagens para garantir condições de navegabilidade, irão 

provocar a ressuspensão e deslocação de sedimentos, podendo contribuir para a 

libertação de contaminantes para a coluna de água. Assim, é da maior importância uma 

monitorização da qualidade dos sedimentos que serão mobilizados. 

 Sistemas ecológicos – habitats: eventuais alterações, quer em termos de qualidade da 

água, quer em termos das características do sedimento, poderão ter impactos 

significativos nas comunidades biológicas pelágicas e bentónicas. 

 

Relativamente às medidas de mitigação de impactos ambientais propostas no EIA, gostaríamos 

de propor mais duas medidas que consideramos muito relevantes: 



 

 Implementação de soluções baseadas na natureza (nature based solutions), como por 

exemplo ilhas flutuantes ou recifes artificiais, que permitam minimizar e/ou compensar 

os impactos ambientais associados a um aumento do tráfego marítimo, nomeadamente 

os relativos à qualidade da água, alterações climáticas (diminuição da pegada de 

carbono, compensação da artificialização da superfície) ou sistemas ecológicos 

(biodiversidade). 

 Desenvolvimento de ferramentas de biorremediação que permitam responder de forma 

ecologicamente sustentável a incidentes de contaminação que possam ocorrer durante 

as fases de construção e exploração, associados quer a derrames acidentais, quer a 

fenómenos de ressuspensão de sedimentos. A biorremediação, utilização de 

microorganismos para degradar contaminantes, constitui uma alternativa 

ambientalmente sustentável à utilização de aditivos químicos. 

 

Consideramos ainda que esta e outras obras previstas, devem ser aproveitadas para a 

implementação de medidas que permitam tornar o Porto de Leixões cada vez mais verde, 

ecológico e sustentável, em linha com as prioridades europeias definidas para os portos 

(https://www.ecoports.com/publications/top-10-environmental-priorities-of-eu-ports-2018).  

https://www.ecoports.com/publications/top-10-environmental-priorities-of-eu-ports-2018
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