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${id#1} ID 38406 Mário Vieira em 2020-09-10

Comentário:
Ao abrigo da Convenção de Aahrus peço que seja guardada a confidencialidade deste
comentário. O porto de Leixões tem um largo historial de acidentes, de que destaco os que
foram tornados públicos. • Janeiro de 1975 Jacob Maersk 7 mortos e derrame de dezenas de
milhar de toneladas de petróleo bruto • Em abril de 1988 Reijin voltou-se na Praia da
Madalena, após sair de Leixões, causando um morto e danos ambientais • Outubro de 1994
derrame do N/ T Cercal, durante a manobra de entrada em Leixões – várias toneladas de
crude derramadas. • Outubro de 1998, algumas explosões por fuga de petróleo bruto na
primeira descarga para o Terminal Oceânico de Leixões causam 2 mortos • Julho de 2004
incendio no terminal petroleiro resultantes de trabalhos nas tubagens. • Outubro de 2011
encalhou um navio à saída de Leixoes • Abril de 2012 - 1 morto e um ferido grave durante a
desmontagem do guindaste Titan • Janeiro de 2017- acidente do navio Erasmos :
http://www.gama.mm.gov.pt/images/Relatorios_Tecnicos/2017-016_-_ERASMOS.pdf
Autoridade portuária ocultou o acidente durante vários dias, só o tendo tornado público
quando os rumores sobre o mesmo se intensificaram em Matosinhos. Este acidente envolveu
um navio atracado numa instalação classificada como de Elevado Nível de Perigosidade ao
abrigo da Diretiva Seveso. • Julho de 2019- incendio num navio que descarregava sucata Não
se duvida que a Autoridade Portuária, observa atentamente todas as Normas de Segurança
nacionais e internacionais, embora não atualize as suas normas de segurança há 15 anos:
http://www.apdl.pt/documents/10180/47355/normas_seguranca_maritima.pdf/61c77a9463a2-4377-9628-f98b2ea39561. Mas ainda recentemente o presidente da IMO afirmou que
não bastam as normas e procedimentos para prevenir e evitar acidentes. Há que ter em conta
o fator humano e as vulnerabilidades da engenharia. Chamo a atenção para o acidente de
2017 com o Erasmos, um navio com 190 metros. O mesmo acidente com um navio de 300
metros de comprimento, 40 de boca e 13,7 metros de calado, como pretende a Autoridade
Portuária, teria consequências catastróficas. E convém assinalar que a probabilidade de o
mesmo tipo de acidente ocorrer com um navio de 300 metros de comprimento, é
substancialmente superior à de um navio com 190 metros, por razões óbvias. O risco de
acidente (navios de projeto colidirem com navios atracados em instalações de elevado nível
de perigosidade ao abrigo da Seveso III) em termos de Número de Prioridade de Risco é de 2
(Probabilidade)X5 (detetabilidade)X10 (Gravidade), 100. Também não é verdade o que se diz
no EIA, de os Terminais Petroleiros estarem a mais de um Km do NTL. Basta medir no Google

maps. Com o navio ao cais existe o risco de acidentes como o de Tianjin 2015,
https://edition.cnn.com/2015/08/13/asia/china-tianjin-explosions/index.html, Santos (Brasil)
2016 http://g1.globo.com/hora1/noticia/2016/01/explosao-seguida-de-incendio-causanuvem-toxica-no-porto-de-santos-sp.html e Los Angeles 2018 https://safety4sea.com/laport-terminal-evacuated-after-explosion-in-shipping-container/. Convém notar que os ventos
predominantes em Leixões são do quadrante Oeste pelo que as consequências de um desses
acidentes afetariam de forma intensa a população vizinha. Embora a probabilidade destes
acidentes seja baixa, também o é a detetabilidade. O NPR destes acidentes tem um NPR
mínimo de 100. Não se percebe a opção de colocar as cargas perigosas mais perto das
habitações do que as restantes. Por último, convém notar que os navios que se tenta captar
para o NTL pertencem a uma frota envelhecida, não estando na sua maioria preparados para
cold ironing. A poluição em Matosinhos resultante das manobras do navio e do
funcionamento dos seus geradores será elevada, mais uma vez devido à predominância de
ventos do quadrante Oeste. Para todos estes problemas existem medidas de mitigação
possíveis: Ausência de navios no Terminal petroleiro aquando da entrada de navios para o NTL
Manobra de atracar/desatracar utilizando exclusivamente rebocadores não poluentes e sem
utilização do sistema de propulsão do navio Não são permitidas cargas perigosas estacionadas
no parque. Apenas em trânsito. Só podem ser admitidos no NTL, navios que tenham a
possibilidade de se conectarem com a rede eletrica de terra para poderem desligar os seus
geradores enquanto atracados.
Anexos: Não
Estado: Não Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:
${id#2} ID 38404 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável em 2020-09-10

Comentário:
Exmos/as. Senhores/as, Serve a presente para remeter parecer da ZERO relativa ao EIA do
Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões. Cumprimentos Direção da ZERO
Anexos: 38404_Parecer_ZERO_Leixões.pdf
Estado: Não Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#3} ID 38403 Pedro Vasconcelos em 2020-09-10

Comentário:
Esta obra faz parte de um conjunto de outras que a APDL finge não se tratarem de uma só.
Deste modo tentam camuflar-se o real valor dos seus impactos ambientais que, como sempre,
é superior à soma de cada um quando se consideram as obras individualmente. Se não é
ilegal é, pelo menos, desleal. A APDL age assim, mal habituada, como se este conjunto de
obras, por serem por si financiados, constituísse uma obra privada. Não é. O dinheiro é
público. A APDL é apenas a cobradora. A necessidade deste conjunto de obras foi tendo,
desde o início, várias justificações, nenhuma delas verdadeira. A APDL refere condições de
segurança quando a barra de Leixões é a que, a nível nacional, menos dias em média encerra
por causa do mau tempo. Refere também que é essencial à sua saúde financeira a captação
de navios maiores, hipótese que seria plausível há 20 anos atrás mas que agora, ao que todos
os estudos apontam, contraria o que são as tendências do mercado portuário europeu.a
médio prazo. Finalmente afirma que tem perdido negócio para portos concorrentes. Também
não é verdade. Essa perda foi pontual e deveu-se a conflitos laborais noutros portos. A APDL
tem tido, ano após ano - e mesmo tendo feito investimentos muito desastrados como a
plataforma logística deserta e a linha de caminho de ferro que a alimenta, parada - volumes
de negócio sempre crescentes. Fica-se sem se perceber o motivo que justifica estas obras. A
ausência de uma explicação cabal acaba por criar boatos de que as obras servem
simplesmente para diminuir lucros e consequentes impostos ou para alimentar redes de
empreiteiros abandonados por Angola. É o que acontece quando a Dona da Obra entende
estar acima de qualquer verificação, finge análises que nada concluem e tenta boicotar
manifestações contra o "paredão". Sendo pouco ou nada explícitos os motivos, as
consequências são, no entanto, mesmo fáceis de apurar. A execução da obra implica a
dragagem de um volume de depósitos no fundo da bacia do porto e na sua boca exactamente
equivalente à soma das dragagens efectuadas nos últimos 25 anos. Estas serão executadas
sobre sedimentos transportados por um dos rios mais poluídos da Europa. Ánálises à sua
composição independentes não existem. As da APDL, como que por milagre, têm vindo a dar
resultados cada vez mais inofensivos desde que a intenção da obra foi inicialmente anunciada.
O seu tratamento, para classificações de toxicidade elevada, não está previsto. Apenas o seu
transporte para a imediação directa das praias ou para local próximo, ao largo. A provável
contaminação das águas, à semelhança de outras obras portuárias que ocorreram noutros
portos um pouco por todo o mundo, irá destruir directamente um ecosistema nas imediações
e fazer perigar, do mindelo a espinho, muitos outros. Basta aliás a noção de que o peixe e
marisco à mesa dos restaurantes de Matosinhos possa estar contaminado para destruir, em
pouco tempo, dois dos sectores que alimentam a cidade - a pesca e a restauração. Se, às
dragagens se somarem as explosões de desmontagem de rochedos submersos e do remates
do próprio molhe norte do Porto, os riscos serão ainda maiores, para a contaminação de
lençóis de água doce e para a destruição da grande maioria de espécies de peixes.
Finalmente, a execução destas obras irá retirar ondulação igual ou superior a 1 metro na praia
de Matosinhos. É uma informação pública que a APDL tenta confundir. Os dados estimados
são, no entanto nítidos e incontestáveis. Os negócios que florescem na cidade ligados aos
desportos de ondas - de formação e apoio aos praticantes de surf, bodyboar, s.u.p., kitesurf,
windsurf, etc, desaparecerão de um dia para o outro. Matosinhos é a única cidade europeia
com uma praia urbana servida por uma linha de metro. Isto traz-lhe um número crescente de
turistas e estudantes estrangeiros que se somam aos utentes nacionais. 200 pessoas com
pranchas dentro de água diariamente há muito que não constitui surpresa. Esta é uma
actividade sem qualquer impacto ambiental e que aproveita muitas das sinergias já instaladas
no concelho, da restauração ao alojamento local e à hotelaria. É também uma actividade que
muito aumenta a seguranca dos banhistas. Cada surfista tem sido responsável no período

balnear, por inúmeros salvamentos. Em resumo, trata-se de uma obra sem justificação clara
mas com claríssimos impactos negativos para a economia do concelho. Mais informação
disponível no site https://m.facebook.com/Diz-Sim-a-uma-Praia-Sem-Fim337271976897788/?ref=page_internal&mt_nav=0 Pedro Abranches Vasconcelos Porto, 10
de Setembro de 2020
Anexos: Não
Estado: Não Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#4} ID 38402 Associação de escolasde surf e surf camps do Norte em 2020-09-10

Comentário:
Segue em anexo a participação
Anexos: 38402_NOVO%20TERMINAL%20DO%20PORTO%20DE%20LEIXÕES.docx
Estado: Não Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#5} ID 38400 Docapesca, Portos e Lotas, SA em 2020-09-10

Comentário:
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., submete em anexo a sua posição.
Anexos: 38400_Resposta_Consulta_Publica_Terminal_10-09-2020.pdf
Estado: Não Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#6} ID 38399 Câmara Municipal de Matosinhos em 2020-09-10

Comentário:
Boa tarde, Para os devidos efeitos, remeto pronuncia da CM de Matosinhos sobre este
processo AIA 3338. Melhores cumprimentos, Pedro Rocha Director de Departamento de
Ambiente
Anexos: 38399_Oficio e Parecer CM_Matosinhos - processo AIA 3338.pdf
Estado: Não Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:
${id#7} ID 38398 José Luís Leitão em 2020-09-10

Comentário:
Concordo com o desnvolvimento do Porto de Leixões mas de forma que respeite as outras
atividades económicas existentes, as cidades vizinhas e as suas populações. Esta ampliação do
porto vai ter um impacto negativo sobre as outras atividades economicas, nomeadamente a
pesca, o turismo e visualmente vai afastar a população da orla marítima. .
Anexos: Não
Estado: Não Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#8} ID 38397 António Manuel Cunha em 2020-09-10

Comentário:
As cidades dos países desenvolvidos, inclusive Lisboa, estão a retirar os terminais de
contentores dos portos urbanos, criando novos espaços de logística mais longe dos centros, e
reafetando os antigos portos a Marinas e portos de pesca. Este terminal deveria ser
construido num novo porto, frente à refinaria, entre o farol da Boa Nova e o kartódromo. O
espaço do atual terminal deveria ser recuperado pela cidade de Matosinhos, e afeto a parque
da cidade, com ligação à Quinta da Conceição.
Anexos: Não
Estado: Não Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#9} ID 38396 Humberto Tomaz de Sousa Almeida e Silva em 2020-09-10

Comentário:
NTC – Participação Consulta Pública 10.09.2020 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 - de forma a obter a sua aprovação faseada que
para além de não ser uma prática transparente (outros projetos já foram barrados por
práticas semelhantes) não permitiu uma correta avaliação do seu impacto até à
inevitabilidade das obras, por isso, apesar de concordar e compreender a importância de
Leixões para a economia regional e nacional assim como a real necessidade de atualização da
capacidade do porto, discordo globalmente deste projeto pelos seguintes motivos: O
prolongamento do quebra-mar alegando questões de segurança deixa dúvidas: como é de
conhecimento geral o Porto de Leixões é dos portos mais seguros do país com zero acidentes
registados desde 1975 – ainda não foi divulgado quantos dias ao ano suspendem a atividade
devido às condições climatéricas adversas - caso não sirva outro propósito, estes 300m
adicionais não me parecem justificáveis; Não sendo um porto de ’transshipment’, aumentar a
capacidade de contentorização para navios de 5000 TEU’S, para além de em poucos anos
correr o risco de se tornar obsoleta, não está de acordo com o tipo de movimentação de carga
contentorizada do Porto de Leixões que apresenta um claro perfil de um porto “feeder” e que
não terá condições dada a sua localização, mercado e limitada dimensão de se tornar num
porto “Hub” o que leva a que esta atualização poderá ser extemporânea e ineficaz; A
diminuição da capacidade do Porto de pesca põe em causa uma parte económica, social e
cultural da cidade de Matosinhos, preconizando o seu futuro desaparecimento em detrimento
da carga contentorizada, aqui uma vez mais, afetando negativamente o município e a região;
Continua-se a dar destaque à diminuição de emissão de gases por tonelada transportada mas
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; 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 detirorar balnear em particular da praia de Matosinhos com o
aumento de tráfego, diminuição de ondulação e consequente agravamento da inversão da
dinâmica costeira, terão consequências negativas para aquela que é a principal praia do
concelho; Por último mas não menos importante, a afectação 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. Apesar de vários autarcas, cidadãos, associações e coletividades terem
demonstrado as suas preocupações sobre o atual projeto, é de lamentar que nunca tenha sido
discutida qualquer outra alternativa optando-se antes por estratégias de protelação e
estabelecimento de diálogo tardio e francamente insuficiente com a comunidade. É do
interesse de todos que o PDL continue o seu desenvolvimento e se mantenha competitivo
sem nunca perder o respeito pelas outras atividades económicas, pelas cidades vizinhas, pelo
Ambiente e muito menos pelas suas gentes. Humberto Silva
Anexos: Não
Estado: Não Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:

Observações do técnico:

${id#10} ID 38394 Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (For-Mar) em 2020-09-10

Comentário:
Em anexo remete-se ficheiro em WORD relativo à participação do Centro de Formação
Profissional das Pescas e do Mar FOR-MAR
Anexos: 38394_Memo Porto de Leixões Versão Final.docx
Estado: Não Tratada
Tipologia: Sugestão
Classificação:
Observações do técnico:
${id#11} ID 38393 Fernando Augusto Santiago Miranda em 2020-09-09

Comentário:
NOVO TERMINAL DO PORTO DE LEIXÕES EIA – Estudo de Impacte Ambiental AIA – Avaliação
de Impacte Ambiental n.º 3338 LICENCIAMENTO ÚNICO DE AMBIENTE Consulta Pública
Comentários 1. ANTECEDENTES • Aprovação do EIA do Prolongamento do Quebra Mar
Exterior do Porto de Leixões (PdL); • Aprovação do EIA das Acessibilidades Marítimas (Canal,
Bacia de Rotação, Acessos ao Novo Terminal); • Não aprovação do Estudo de Definição do
Âmbito do Novo Terminal de Contentores (NTC); • O NTC previsto anteriormente, e não
aprovado no Estudo de Definição do Âmbito, ocuparia todo o atual Porto de Pesca, com uma
área de 25 ha; • 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 13,5m de calado, e de serem
melhoradas as condições de acesso marítimo ao PdL. 1. O NOVO TERMINAL DO PORTO DE
LEIXÕES 1.1 Existe confusão na designação completa deste possível empreendimento – Novo
Terminal de Contentores do Porto de Leixões OU Novo Terminal do Porto de Leixões. No que
se segue, vai admitir-se ser a segunda, a correta, que abreviadamente se passa a referir como
Novo Terminal. 1.2 Trata-se de um Terminal de Contentores e de um Terminal Ro-Ro. 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 em apreço). O Ro-Ro
teria uma rampa de 35 m de largura e fundos a -10,0 m (ZHL). 1.3 A capacidade indicada do
terminal de contentores seria de 480.000 TEU’s / ano no cais e de 435.000 TEU’s / ano no
terrapleno. A capacidade do Ro-Ro seria de 55.000 Un / ano ou de 110.000 TEU’s / ano. 2.
CONCLUSÕES 2.1 Se o Novo Terminal não tiver condições para receber navios de 5.000 TEU’s,
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). 2.2
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. 2.3
Por outro lado, a APDL não deveria pôr de parte o seu habitual estatuto de landlord port ao
colocar a iniciativa de investimento nas mãos de privados, o que conduziria forçosamente a
receitas mais baixas por TEU movimentado no novo terminal, provocando assimetrias difíceis
de gerir em relação aos outros terminais. 2.4 Por outro lado, ainda, 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. 2.5 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
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. Matosinhos, 10 de
setembro de 2020 (Fernando Augusto Santiago Miranda, Eng.º) (Mário Jorge Carrão do
Amaral Coutinho, Eng.º) (José de Pinho Borges, Eng.º) (António Adelino da Silva Pereira,
Eng.º) (Estêvam Machado Barreira, Eng.º)
Anexos: 38393_NT do PdL-versão final.pdf
Estado: Não Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#12} ID 38391 Teresa Maria de Serpa Pinto Freitas do Amaral em 2020-09-09

Comentário:
Com o objetivo de ultrapassar as limitações físicas do atual Porto de Leixões, serão criadas
novas limitações à Cidade de Matosinhos: 1. a destruição e artificialização da paisagem, que é
um ex libris desta Cidade; 2. o inequívoco aumento do ruido causado pelas obras, pelo
número acrescido de barcos e pela sua maior dimensão; 3. o aumento da poluição do ar,
causado pelo trânsito associado, pelo maior número de barcos e por estes serem de maior
dimensão; 4. a disrupção do ambiente marinho; 5. as presumíveis alterações negativas no
trânsito automóvel, que já está muito complicado. 6. a profunda alteração da qualidade de
vida dos Matosinhenses e de todos os que procuram este locar para relaxar e promover a sua
saúde física e psicológica. Acresce o facto de se tratar de um projeto antigo, com cerca de 10
anos, que poderá estar descontextualizado na realidade atual. Foram realizados estudos de
impacto ambiental, mas não foi ainda investigado 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 tem que ser estudado e equacionado. Dado o exposto, sou de opinião
de que todo este projeto deverá ser revisto.
Anexos: Não
Estado: Não Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#13} ID 38386 Diana Silva em 2020-09-07

Comentário:
A minha oposição à construção do novo terminal de contentores do porto de Leixões baseiase nos factos seguintes: - O aumento do tráfego marítimo e terrestre resultante desta
construção concorre para o agravamento da poluição atmosférica já observável no porto de
Leixões; para além de contribuir indiretamente para o agravamento da crise climática, em
resultado do aumento das emissões de gases com efeito de estufa.
Anexos: Não
Estado: Não Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#14} ID 38383 António Barahona em 2020-09-07

Comentário:
Parecer favorável ao projecto do Novo Terminal de Contentores do porto de Leixões com
recomendações relativas aos impactes negativos expectáveis ao nível da paisagem.
Anexos: 38383_Ofº. nº. 20194 - AP Ambiente.pdf
Estado: Não Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#15} ID 38381 Maria Carvalho em 2020-09-03

Comentário:
Sou moradora em Leça da Palmeira. Num mundo em que a qualidade de vida se deteriora a
cada segundo é de lamentar um projeto destes numa área com um grande número de
habitantes, com um turismo em crescimento (nomeadamente turismo de surf), comércio,
restauração etc. Por muito importante que seja o crescimento de um País não podemos
descurar as pessoas. Não somos um número, somos famílias, vivemos, respiramos, queremos
limpeza ambiental, redução da poluição.. enfim, qualidade de vida. Queremos manter a
qualidade das praias de Matosinhos. Queremos potenciar os poucos momentos Agradáveis
que este concelho ainda nos proporciona. Com Este projeto perderemos todos. Perdem as
pessoas, perde o mar, perde o Porto, perde Matosinhos. Pensemos nas gerações vindouras, o
dinheiro não se pode respirar, o dinheiro não se pode comer. Não quero esta solução para a
nossa vida. Espero que oiçam as vozes de quem aqui está, sempre.
Anexos: Não
Estado: Não Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#16} ID 38380 Newteen Blue - Associação de Criatividade e Inovação em 2020-09-03

Comentário:
A Variante à proposta 3 parece-nos a mais adequada. Após consulta informal, todos os nossos
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. Uma obra destas, a ser feita, defendemos que deve ser de forma
correcta e preparada para as necessidades de futuro, para que não seja depois necessário
proceder a novas perturbações e intervenções de expansão e/ou adaptação. Defendemos
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 direcção da Foz do Douro e não apenas uma paisagem obstruída
ao olhar para Norte. O factor 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. Obrigado, Leonardo Ferreira - Presidente da Direcção Newteen Blue Associação de Criatividade e Inovação
Anexos: Não
Estado: Não Tratada
Tipologia: Sugestão
Classificação:
Observações do técnico:

${id#17} ID 38379 Pedro Azevedo em 2020-09-03

Comentário:
Sigo este tema atentamente, inclusive assisti uma apresentação da apdl numa sessão da
assembleia municipal de Matosinhos, onde infelizmente não foi possível só público colocar
questões após esta apresentação. A obra do Porto tem 3 componentes, só discordo desta da
extensão do molhe norte em 300 metros. Na dita apresentação conclui-se que o impacto na
economia é mínimo pode é haver uso de outros portos em vez de Leixões. Ora dizem q estás
obras é para atrair frota mais moderna. Q este molhe facilita manobra de entrada e saída do
porto. Se é uma frota mais moderna e bem equipada porque precisa desta "muleta"? Por
último uma barreira de betão não vai beneficiar em nada os proprietários a população em
geral. E é irreversível. A economia, acho q o impacto será negativo. As mercadorias que não
usem Leixões tem alternativas, já toda economia que depende da praia não.
Anexos: Não
Estado: Não Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#18} ID 38378 Pedro Nunes em 2020-09-03

Comentário:
Exmos. Senhores, Após análise e apreciação da documentação que se encontra disponível no
âmbito do processo de consulta pública do projeto de construção do Novo Terminal do Porto
de Leixões, considero que a construção do mesmo não deveria avançar, pelo menos, no
imediato porquanto existe, pelo menos, uma alternativa, não considerada no presente
estudo, que melhor poderá responder às presentes necessidades de crescimento do Porto de
Leixões. Em anexo, envio a minha opinião devidamente justificada. Com os melhores
cumprimentos, Pedro Nunes
Anexos: 38378_PSN Participa 2020.08.30.pdf
Estado: Não Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#19} ID 38341 José Graça em 2020-09-04

Comentário:
“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”. 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 ? 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? Resulta da página 23 do resumo não técnico 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? 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? A APDL, na obra a desenvolver, não prevê
a possibilidade de concessionar lojas e espaços turísticos e comerciais? 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? A obra
poderá dar aos cidadãos como retorno uma linha de caminho de ferro de passageiros,
aproveitando a existente? A obra poderá conferir aos cidadãos: a) compensações contra a
poluição das águas e ambientais (tráfico rodoviário e marítimo acrescido) que permitam, por
exemplo, a redução do IMI em articulação com o município, a obrigação de utilização de
motores elétricos não só nas obras, mas nas futuras movimentações nas águas? b) a
instalação de um corpo muito expressivo da policia marítima, SEF e ATA ? Um quartel
moderno para a GNR e quem sabe PSP em Leça? c) apoios à redução das dificuldades na
entrada e saída do concelho do Porto que passem por trabalhos na circunvalação
http://portal.amp.pt/media/documents/2015/06/19/GT_N12_REL-LAN_v05_1_final.pdf e na
rotunda AEP ? d) apoio para maior utilização da CREP em detrimento da VCI,
designadamente, com menor custo de portagens para camiões articulando-se a medida com
a tutela e área metropolitana do Porto? e) a instalação do, há muito prometido, Tribunal
Marítimo em Matosinhos face ao previsível impacto em termos de litígios? f) 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 de freguesia e município)? g) 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? h) fomento de desporto escolar,
como a vela, surf, mergulho, com experiências de mar alto, designadamente, para as crianças
de agregados mais carenciados? i) a criação de ações de formação a professores para que nas
aulas de cidadania sensibilizem os alunos para os temas do mar, ainda que com a colaboração
e presença de elementos da polícia marítima, do ministério do ambiente e da defesa? i) a
faculdade de poder ser utilizada uma app que dará conta, com alguma antecedência, dos
momentos em que a ponte móvel estará a ser aberta para a passagem de navios, impedindo a
utilização por veículos e peões, por forma que os cidadãos possam organizar a sua vida, evitar
tempos de espera, reduzindo-se poluição e melhorando a mobilidade? j) a colocação de
informação mais cuidada e atempada nos painéis informativos existentes, aproveitando-se a
oportunidade para cuidar da manutenção da ponte móvel que tem o piso degradado e para
recolocar a funcionar as casas de banho existentes na parte inferior, com nova pintura do
espaço envolvente ? Aqui ficam, questões e propostas que, salvo melhor opinião, podem
ajudar a mitigar o impacto e o esforço que vai ser exigido às populações de Matosinhos e a
ampliar os objetivos e resultados do projeto.
Anexos: Não
Estado: Não Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:

${id#20} ID 38337 Grupo SOS Porto Horta em 2020-09-10

Comentário:
Exmos. Srs. A anexamos a nossa participação. Votos de um excelente trabalho. Com os
melhores cumprimentos, O grupo
Anexos: 38337_EIA Porto Leixões.pdf
Estado: Não Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:

Exmo(a) Sr(a)
Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9 A – Zambujal
Ap. 7585
2610-124 AMADORA

V/ Refª.: S043651-202007-DCOM.DCA
V/Comunicação: 29.07.2020

ASSUNTO:

N/ Refª: SAI/2020/20194/DVO/DEOT/FV
Procº. 14.01.14/621
Data: 07.09.2020

Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto do
Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões, Matosinhos –
- AIA 3338
Promotor: APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e
Viana do Castelo, S.A.

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da
Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2020/10593[DVO/DEOT/VC],
bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram.
Com os melhores cumprimentos

Fernanda Praça
Diretora do Departamento de
Ordenamento Turístico

Em anexo: O mencionado
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Informação de serviço n.º INT/2020/10593 [DVO/DEOT/ACB]
Assunto: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto do Novo Terminal de
Contentores do Porto de Leixões, Matosinhos - AIA 3338 (DEOT_14.01.14/621)
Promotor: APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.
________________________________________________________________
Considerando o teor da Informação de serviço que antecede, e atentos os impactes
negativos expectáveis ao nível do descritor paisagem, alerta-se em especial para a efetiva
implementação das medidas de minimização propostas para aquele descritor identificadas no
EIA.
No que concerne às várias alternativas, acompanha-se o Estudo quanto à adoção da Variante
à Alternativa 3 como solução de projeto ambientalmente mais favorável.
Comunique-se à Agência Portuguesa do Ambiente, via portal PARTICIPA.
A Diretora do Departamento
de Ordenamento Turístico

Fernanda Praça
(por subdelegação de competências)
04.09.2020
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Informação de serviço n.º INT/2020/10593 [DVO/DEOT/ACB]
04/09/2020

Assunto: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto do Novo Terminal de
Contentores do Porto de Leixões, Matosinhos - AIA 3338 (DEOT_14.01.14/621)
Promotor: APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.
I – ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) vem comunicar ao Turismo de Portugal, I.P.(TdP), através
do ofício n.º S043651-202007-DCOM.DCA, de 29/07/2020, com o n.º de entrada neste Instituto
ENT/2020/28763, de 31/07/2020, que se encontra a decorrer, entre 31 de julho e 10 de setembro, a
consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto do “Novo Terminal de Contentores do
Porto de Leixões".
O presente parecer analisa o EIA mencionado em epígrafe, em fase de Estudo Prévio, tendo por base os
elementos disponibilizados no Portal Participa.
O projeto encontra-se sujeito a procedimento de AIA, ao abrigo da alínea b) do nº 8 do Anexo I do DL nº
152-B/2017, de 11 de dezembro, nomeadamente por envolver uma alteração ou ampliação de “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 a 1350 toneladas”.
Não há, no TdP, antecedentes relativos ao Projeto em apreciação.
II – DESCRIÇÃO
O Porto de Leixões é o segundo maior porto nacional em termos de tráfego de mercadorias, é um
importante porto no contexto portuário nacional e ibérico, através do qual é exportada mercadoria para
mais de 180 países através de uma rede significativa de armadores.
O crescimento do tráfego marítimo mundial de contentores tem levado a um aumento progressivo da
dimensão dos navios. Mesmo portos que não sejam da primeira linha vêem-se obrigados a dar resposta a
esta tendência de crescimento da dimensão dos navios, para não se verem reduzidos ao transporte
marítimo de curta distância. É neste contexto que se enquadra o Novo Terminal do Porto de Leixões, sendo
o objetivo do projeto criar condições de receção, numa perspetiva de longo prazo, de navios de maior
dimensão, no sentido de fazer face à procura.

Fig.1 – Porto de Leixões. A vermelho é indicada a zona aproximada de implementação do projeto.
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1. Análise Comparativa de Alternativas
Com base nas premissas atrás citadas, foram desenvolvidas no Estudo Prévio um conjunto de alternativas
para a configuração portuária do novo terminal.
As três soluções alternativas à solução base, Alternativa 2, Alternativa 3 e Variante à Alternativa 3, que
foram estudadas visaram, essencialmente, a otimização das condições operacionais do terminal,
nomeadamente, da frente de cais e da zona destinada à movimentação vertical de cargas, junto à mesma.
Em termos de paisagem, conclui-se que do ponto de vista visual e considerando os pórticos de cais como
as estruturas que causarão um maior impacte na paisagem envolvente, não existe uma alternativa mais
favorável, visto que o número de pórticos na frente acostável será sempre igual. A localização e
capacidade prevista do parque de contentores (empilhamento máximo de 4 contentores) é também
constante em todas as alternativas, pelo que os impactes relativos não diferem.
A Variante à Alternativa 3 é a que mais se destaca positivamente, nomeadamente nos critérios com
ponderação mais elevada, como as “condições operacionais do terminal de contentores” e as “condições de
segurança e de acesso marítimo ao terminal de contentores”. A Variante à Alternativa 3 acrescenta
vantagens significativas à Alternativa 3, que lhe serviu de base, designadamente uma extensão de mais
130 m. de frente acostável, envolvendo, no entanto, um acréscimo de custo global de cerca de 11% do
custo global da mesma.
III – APRECIAÇÃO
Na sequência de consulta efetuada ao Sistema de Informação Geográfica do Turismo – SIGTUR1, verificase que nas imediações da área de intervenção do projeto (buffer de aproximadamente 500 m), há registo
de:
- 3 Empreendimentos Turísticos (ET) existentes, com uma capacidade total de alojamento de 226
camas/utentes: a cerca de 50 metros, o Euro Star Matosinhos, de 4*, com 152 camas, distribuídas por 76
unidades de alojamento; a cerca de 133 metros, o Valentim Hotel, de 3*, com 19 camas, distribuídas por
10 unidades de alojamento e a cerca de 361 metros, o Hotel Porto Mar, de 3*, com 55 camas, distribuídas
por 33 unidades de alojamento;
- 2 Projetos de ET com parecer favorável emitido pelo TdP, um conjunto de Apartamentos Turísticos, de
3*, a cerca de 38 metros, com uma capacidade de alojamento de 20 camas/utentes, distribuídas por 10
unidades de alojamento e um Hotel, de 4*, a cerca de 285 metros, com 78 camas, distribuídas por 54
unidades de alojamento;
- 93 Estabelecimentos de Alojamento Local (AL) com capacidade para 695 utentes;
- 2 Terminais de Cruzeiros, o Terminal de Cruzeiros de Leixões, a cerca de 20 metros e o Terminal de
Passageiros Norte de Leixões, a cerca de 291 metros;
- 9 Estabelecimentos de Agentes de Animação Turística;
- 6 Balcões de Agências de Viagens e Turismo;
Existem 2 Spots de Surf nas proximidades do Porto de Leixões, um a Norte, denominado Spot de Leça da
Palmeira, na praia de Matosinhos, na União das Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, no concelho
de Matosinhos, a cerca de 805 m. e outro a Sul, denominado Spot do Porto (Internacional) em Nevogilde,
na União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no concelho do Porto, a cerca de 1.117 m.

Fig. 2 - Imagem com a identificação dos empreendimentos turísticos existentes e previstos, equipamentos,
infraestruturas e atividades turísticas existentes na envolvente ao projeto, num buffer de 500 metros.
Sistema de Informação Geográfica do Turismo (https://sigtur.turismodeportugal.pt) – dados obtidos a 06.08.2020. Alerta-se que a
Georreferenciação do AL foi obtida de forma automática, a partir do endereço, sendo a respetiva localização meramente indicativa
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Fig. 3 - Imagem com a identificação dos spots de surf existentes na envolvente ao projeto e com os terminais de
cruzeiros existentes, num buffer de 500 metros.

Os principais impactes negativos, do projeto em análise, ocorrem na fase de construção e na fase de
exploração sobre os descritores paisagem, ruído e qualidade do ar.
Relativamente ao descritor paisagem, o que influencia mais diretamente o turismo, na fase de construção
há a considerar impactes visuais temporários que podem vir a ser significativos, em especial devido à
exposição da zona de obra à praia de Matosinhos e respetiva frente urbana. No entanto, perante uma
envolvente portuária, onde é frequente visualizarem-se navios de grandes dimensões e todos os outros
elementos portuários, as obras acabam, de certa forma, por não introduzir elementos muito diferentes dos
que já são atualmente parte integrante desta paisagem.
Na fase de exploração, no descritor paisagem, prevêem-se impactes visuais negativos 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, e menos significativos nas zonas mais distantes e/ou onde a
visualização é mais atenuada pela presença de barreiras visuais (tais como edifícios, vegetação, etc.),
como é o caso da rua Heróis de França/entrada da Doca Pesca, jardim do Senhor do Padrão e Av. General
Norton de Matos/ entrada do Terminal de Cruzeiros. Contudo, ressalva-se que o Porto de Leixões já faz
parte integrante da paisagem, da própria identidade do lugar, bem como a movimentação de contentores
no atual terminal muti-usos, existente na mesma zona.
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Os impactos positivos referem-se, no essencial, com o fator sócio- económico, nomeadamente com o
emprego (direto e indireto) e as atividades económicas relacionadas direta e indiretamente com a
potenciação do porto com o novo terminal de contentores, e ainda, com o aumento da competitividade do
Porto de Leixões, estimulando a economia da região Norte, nomeadamente impulsionando as exportações
das atividades económicas instaladas na região.
Para a minimização dos impactes é previsto um conjunto de medidas de minimização e de gestão
ambiental e vários programas de monitorização propostos, destes destaca-se as medidas de minimização
para a paisagem em que se propõem medidas que procurem atenuar os impactes visuais, atrás referidos,
tais como:
- Seleção de pórticos de cais e de parque com as menores dimensões e volumetria possíveis;
- Seleção de pórticos de cais e de parque com cor semelhante à usada atualmente no Porto de Leixões
(tonalidade acidentada), sendo este o cenário mais favorável do ponto de vista do impacte visual;
- Desenvolvimento de projeto de integração paisagística do Novo terminal, no qual deve ser considerada a
criação de faixas de espaços verdes de enquadramento, no limite das áreas funcionais do novo terminal e
da Via da Cintura Portuária, com a inclusão de vegetação arbórea, para que seja criada uma barreira,
mesmo que parcialmente, que contribua para a efetiva amenização das estruturas construídas;
- Deverão ser desenvolvidas soluções de integração paisagística do parque de contentores, sugerindo-se
um lançamento de ideias que, sem prejuízo da operação, deverá propor abordagens diversas e inovadoras,
que sejam capazes de absorver o impacte visual da estrutura e compatibilizá-la/enquadrá-la com as áreas
envolventes.
A oferta de alojamento turístico acima identificada concentra-se na zona do Porto de Leixões e na rua Brito
Capelo em Matosinhos. Atendendo à especificidade do projeto em apreço não é espectável que a obra a
realizar no porto venha a causar perturbações nos empreendimentos turísticos identificados, bem como de
outros que possam existir a maiores distâncias. Poderá existir algum impacte negativo associado ao
aumento previsto de tráfego, no entanto este assume uma reduzida expressão, não se destacando
particularmente da situação atual da área do projeto, já marcada por uma intensa atividade portuária.
IV - CONCLUSÃO
Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, propõe-se a comunicação da presente informação de
serviço à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., considerando-se que o Novo Terminal de Contentores do
Porto de Leixões tem impactes significativos na paisagem, sublinhando-se contudo que, conforme foi
referido no estudo, os novos elementos na paisagem não são muito diferentes dos que já integravam a
mesma, revelando-se ainda a importância da concretização das medidas de minimização referidas
anteriormente em III para a paisagem.
Relativamente à adoção da Variante à Alternativa 3 como solução de projeto ambientalmente mais
favorável, julga-se ser de aceitar, do ponto de vista do turismo, tendo em conta que não existem
diferenças significativas entre as alternativas, a grande maioria dos descritores avaliou as diversas
alternativas como sensivelmente equivalentes entre si. A Variante à Alternativa 3 é a mais favorável do
ponto de vista socioeconómico, em relação aos cenários previstos e destaca-se pela positiva nos critérios
“condições operacionais do terminal” e “condições de segurança e de acesso marítimo ao terminal”.
Alerta-se para a efetivação das medidas preventivas de minimização dos impactes gerados e os planos de
monitorização previstos para a Qualidade do Ar e para o Ruído.
À consideração superior,

(António Barahona, arq.º)
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NOVO TERMINAL DO PORTO DE LEIXÕES
EIA – Estudo de Impacte Ambiental
AIA – Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3338
LICENCIAMENTO ÚNICO DE AMBIENTE
Consulta Pública
Comentários
1.

ANTECEDENTES
• Aprovação do EIA do Prolongamento do Quebra Mar Exterior do Porto de Leixões (PdL);
• Aprovação do EIA das Acessibilidades Marítimas (Canal, Bacia de Rotação, Acessos ao
Novo Terminal);
• Não aprovação do Estudo de Definição do Âmbito do Novo Terminal de Contentores (NTC);
• O NTC previsto anteriormente, e não aprovado no Estudo de Definição do Âmbito, ocuparia
todo o atual Porto de Pesca, com uma área de 25 ha;
• 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 13,5m de calado, e de serem melhoradas as
condições de acesso marítimo ao PdL.

2. O NOVO TERMINAL DO PORTO DE LEIXÕES
2.1 Existe confusão na designação completa deste possível empreendimento – Novo Terminal de
Contentores do Porto de Leixões OU Novo Terminal do Porto de Leixões. No que se segue,
vai admitir-se ser a segunda, a correta, que abreviadamente se passa a referir como Novo
Terminal.
2.2 Trata-se de um Terminal de Contentores e de um Terminal Ro-Ro.
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 em apreço).
O Ro-Ro teria uma rampa de 35 m de largura e fundos a -10,0 m (ZHL).
2.3 A capacidade indicada do terminal de contentores seria de 480.000 TEU’s / ano no cais e de
435.000 TEU’s / ano no terrapleno.
A capacidade do Ro-Ro seria de 55.000 Un / ano ou de 110.000 TEU’s / ano.
3. DA JUSTIFICAÇÃO DESTE PROJETO
3.1 Parece óbvio que, face à saturação dos atuais terminais, o PdL necessita de aumentar a sua
capacidade de movimentação de contentores; no entanto, afirmar que o futuro estará nos navios
de 5.000 TEU’s, parece não se justificar.
3.2 Tal justificação baseia-se no crescimento da dimensão da frota mundial de navios porta
contentores, sustentada pelo crescente comércio intercontinental e aumento da capacidade do
canal do Panamá.
3.3 Mas não parece que navios de 5.000 TEU’s venham a escalar regularmente o PdL, pois este é
um porto regional/nacional, mas nunca será de transhipment. Para sustentar esta afirmação,
saliente-se que a média de contentores por navio, em Leixões, é de 300 carregados e
descarregados. Justifica-se haver um estudo de agora sobre as tendências atuais.
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O argumento do custo de transporte mais baixo com maiores navios é também frágil, pois as
escalas oneram os custos, particularmente se o movimento for baixo. É que o percurso, o tempo
de atracação e a largada, são independentes do movimento efetuado.
3.5 É por isso que esses grandes navios porta-contentores servem quase exclusivamente os portos
de transhipment e os grandes portos, cujo hinterland inclui grandes centros de consumo, zonas
industriais de grandes dimensões.
3.6 Acrescente-se que previsões a médio/longo prazo, particularmente em tempos de grandes
incertezas no comércio mundial, indiciam que este projeto poderia ser uma aposta perdida.
Veja-se o que aconteceu com os superpetroleiros nos anos 70 e 80.

3.4

4. DAS VIAS DE ACESSIBILIDADE MARÍTIMO
4.1 Não parece estar devidamente estudado que este TC possa vir a receber regularmente navios
de 5.000 TEU’s, pelas seguintes razões:
a - Desconhece-se como serão as manobras de atracação e largada dos navios de contentores,
se estiverem navios no Ro-Ro e no Terminal de Cruzeiros;
b - O espaço ocupado pelo navio atracado no TC sobrepõe-se à bacia de rotação.
4.2 Assim, 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.
5. DAS VIAS DE ACESSO RODOVIÁRIO
5.1 A via de acesso rodoviário ao Novo Terminal, dentro do PdL, é a Via de Cintura Portuária
(VCP). Parece que existe um Estudo de Tráfego que comprova a capacidade dessa via, mas tal
documento não se encontra disponível para consulta pública. Deveria ser disponibilizado, tanto
mais que no resumo desse Estudo, não está contemplado o troço entre a junção dos ramos da
VCP-Norte com a VCP-Sul e a Portaria Principal do Porto de Leixões (3PL).
5.2 Também nessa VCP existe um túnel sob o Porto de Pesca, que constituiria um tremendo
obstáculo à fluidez do tráfego rodoviário que este projeto iria gerar, uma vez que não está
prevista qualquer intervenção nessa estrutura.
5.3 Por um lado, esse túnel tem sido sujeito frequentemente a trabalhos de reparação do pavimento
afetado por infiltrações, que ainda não estão resolvidos.
5.4 Por outro, esse 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.
5.5 Recorde-se que o anterior projeto do NTC considerava indispensável a construção de um novo
túnel, com duas vias de circulação em cada sentido.
6. DO ACESSO FERROVIÁRIO
6.1 Este projeto não prevê qualquer o acesso ferroviário ao Novo Terminal.
6.2 Dispondo o PdL de vias ferroviárias muito próximas do Molhe Sul do PdL, parece ser essa
uma lacuna grave, tanto mais que estão previstos grandes investimentos na rede ferroviária
nacional.
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7. DO PORTO DE PESCA
7.1 Do que é possível aperceber da configuração final do Novo Terminal (Variante à Alternativa
3), o Porto de Pesca de Matosinhos veria a sua área de implantação significativamente reduzida.
7.2 Será que a comunidade piscatória de Matosinhos aceitaria essa diminuição de terrapleno e de
frente de acostagem?
8. DA CONCESSÃO DO NOVO TERMINAL
8.1 Parece não estar previamente definido quem seria o Dono da Obra de construção do Novo
Terminal.
8.2 Se fosse a APDL a suportar integralmente os custos dessa obra, teria de promover,
posteriormente, concurso para a sua concessão, correndo o risco de não haver interessados na
exploração de um terminal com o lay-out gizado no EIA em apreço.
8.3 Se a obra fosse realizada pelo concessionário a selecionar, parece não haver algum interessado
na configuração escolhida…
8.4 Ou seja, terá sido um contrassenso elaborar este EIA sobre uma hipotética configuração de um
hipotético Novo Terminal. A primeira iniciativa deveria ter sido, sim, a seleção de um
concessionário, com base nas premissas gerais adiantadas, mas que teria sempre a prerrogativa
de promover a elaboração do Projeto de Execução do Novo Terminal do Porto de Leixões.
9. ESTUDOS NÃO DISPONÍVEIS
9.1 O Estudo do BPI, que em 2015 justificou o investimento no anterior projeto do NTC com 25 ha;
será que chegaria à mesma conclusão para o Novo Terminal?
9.2 O já referido Estudo de Tráfego na VCP.
9.3 Dragagem e quebramento de rocha no canal, bacia de rotação e acesso marítimo ao Novo
Terminal:
Deveria merecer uma atenção muito especial, porque a quantidade de rocha a quebrar e dragar
é elevada (1.800.000 m3) e os trabalhos decorrerão em zona de passagem de navios.
Quem decidir sobre a realização desta obra, deveria ter consciência de que os custos podem
subir desmesuradamente por quantidades subavaliadas para estes trabalhos, de que haveria
perturbações no normal funcionamento do PdL, certamente com impossibilidade de entradas
ou saídas de navios em certos períodos de tempo, de que os trabalhos poderiam prolongar-se
por muito mais tempo do que o previsto e de que, se algo corresse mal com os equipamentos
ou processos de quebramento de rocha, o PdL poderia ter de encerrar.
Este aspeto foi negligenciado em fase de EIA do projeto já aprovado
10. CONCLUSÕES
10.1 Se o Novo Terminal não tiver condições para receber navios de 5.000 TEU’s, 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).
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10.2 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.
10.3 Por outro lado, a APDL não deveria pôr de parte o seu habitual estatuto de landlord port ao
colocar a iniciativa de investimento nas mãos de privados, o que conduziria forçosamente a
receitas mais baixas por TEU movimentado no novo terminal, provocando assimetrias difíceis
de gerir em relação aos outros terminais.
10.4 Por outro lado, ainda, 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.
10.5 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
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.

Matosinhos, 10 de setembro de 2020

(Fernando Augusto Santiago Miranda, Eng.º)
(Mário Jorge Carrão do Amaral Coutinho, Eng.º)
(José de Pinho Borges, Eng.º)
(António Adelino da Silva Pereira, Eng.º)
(Estêvam Machado Barreira, Eng.º)
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Nesta data, o Polo de Matosinhos Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar, FOR-MAR, utiliza
edifício foi construído de raiz, em 1998, como polo de formação no Porto de Pesca. Trata-se de um edifício com
uma área coberta de 1.176 m2, no qual estão instaladas diversas oficinas e salas de formação.
Desde agosto de 2012, o FOR-MAR, de harmonia com o Título de Licença emitido pela DOCAPESCA – Portos e
Lotas SA, ocupa igualmente um conjunto dos gabinetes, com uma área total de 400 m2 também utilizados para
formação, para apoio administrativo e Centro Qualifica, no piso 1 do antigo edifício administrativo da
mencionada DOCAPESCA.
A atividade formativa deste polo é das mais significativas de todos os polos do Centro, e tem contribuído, ao
longo dos anos, para a qualificação de recursos humanos ligados, na região, ao setor do mar. De facto, nos
últimos 6 anos, foram realizadas 378 ações de formação que envolveram 4.482 formandos. Importa ainda
realçar que muita da formação realizada se destina à certificação para o exercício de profissões
regulamentadas na área da Marinha do Comércio, Pesca e Tráfego Local.
O Polo de Matosinhos é um dos Polos do FOR-MAR acreditados em Portugal para ministrar formação no
âmbito d a convenção STCW- Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Esta
Convenção é um instrumento internacional que estabelece um conjunto vasto de disposições, que
regulamentam os requisitos de formação e certificação exigidos aos marítimos para o exercício de funções a
bordo de navios.
Até agora foram certificados pelo Pólo de Matosinhos mais de 1000 marítimos em ações STCW, muitos
oriundos de tripulações de armadores franceses e espanhóis o que demonstra a capacidade do Centro e a
importância para o setor marítimo constituindo-se como uma entidade também importante para a região.
O quadro seguinte espelha bem a relevância da formação ministrada, bem como a sua diversidade.

POLO DE MATOSINHOS
FORMANDOS APTOS POR TIPO DE CURSO DE FORMAÇÃO
AÇÕES DE FORMAÇÃO
Ajudante Maquinista
Ambiente, Segurança, Higiene e Saude no Trabalho
Aplicação das Medidas de Primeiros Socorros, Combate a Incêndios e Evacuação
Arrais de Pesca Local
Atendimento e Técnicas de Comunicação
Atividades Marítimo Turísticas
Atualização em Segurança Básica
Comunicação na Empresa/Interna e Externa
Comunicações Rádio-Maritimas
Condução e Manobra de Equipamentos de Carga e Descarga
Condução de Motores de Potencia Igual ou Inferior a 350 kW
Contramestre
Contramestre Pescador
Controlo de Multidões Segurança e Assistência Direta aos Passageiros
Curso Básico de Prevenção e Combate a Incêndios
Diário de Pesca Electrónico
Electromecânico de Refrigeração e Climatização
Eletricista
Empregado de Restauração-Assador de Pescado
Exercício de Funções Específicas de Proteção
Formação em Higiene e Segurança Alimentar e HACCP
Formação em Higiene e Segurança no Trabalho
Formação em Manutenção de Equipamentos de Frio
Formação em Sobrevivência no Mar para Técnicos de Aerogeradores
Higiene e Segurança Alimentar
Língua Estrangeira
Máquinista Prático de 2ª Classe
Marinheiro
Marinheiro 2ª Classe
Marinheiro de 2ª Classe de Tráfego Local
Mecânico de Bordo e Marinheiro 2ª Classe
Mestre Costeiro Pescador
Mestre de Trafego Local
Métodos de Avaliação da Qualidade do Pescado
Observador de Radar
Operador de Logística (Educação e Formação de Adultos)
Operador de Peixaria
Operador Transformação Pescado (Educação e Formação de Adultos)
Pescador
Práticas de Segurança, Higiene e Saúde no Serviço de Hotelaria
Prevenção e Combate a Incêndios em Embarcações
Primeiros Socorros Básicos
Reciclagem de Profissionais da Pesca do Cerco
Segurança Básica
Segurança e Saúde no Trabalho para Empregador /Trabalhador Designado
Segurança e Sobrevivência no Mar
Segurança Marítima-Técnicas Pessoais de Sobrevivência
Técnicas Específicas de Salvamento Marítimo
Técnico Administrativo
Técnico de Controlo de Qualidade Alimentar
Técnico de Informação e Animação Turística
TOTAL

2014

2015

2016

45

34
17

13

9
17

2017
39

2019
11

13
12
3
5

62
84

33
66
20

11

111
14
18
13
35

9
10
267

63

2018
40

21
65

47
208
9

25

8
14

16
23

8
16
7

19
41

15
5
14

16
19
7

13
18
16
60

22
14
16

34

88

14
33
12

10
180

17
16
17
133

14
13

11
12
28
80
11
8
20

45
92
9

11
92

41
97

17
8
12

9

22

11
38
47

9
55

17
36
11

13
30

12

10

82

15
11

250

282

15
21
53
26
17
24

72
14

153

17

20
9

24
11

27
598

522

1015

632

8
749

966

TOTAL
182
29
3
36
17
126
482
20
110
330
14
27
46
68
41
31
28
27
18
144
54
111
14
14
33
12
28
28
152
674
9
25
69
8
32
11
38
39
190
11
30
114
53
783
31
24
37
9
24
38
8
4482

Paralelamente, no âmbito do seu Centro Qualifica, o FOR-.MAR, desde outubro de 2018 encaminhou já cerca de
260 utentes.
Tendo em atenção as diversas intervenções que serão realizadas no âmbito do projeto para o Novo Terminal Porto
de Leixões, o FOR-MAR, sabendo, desde já, que as suas futuras instalações serão construídas em espaço já reservado
para o efeito, em edifício único que será objeto de projeto complementar a elaborar brevemente pela APDL e que
neste edifício único estarão ainda incluídos fábrica de gelo e entreposto frigorífico, definiu os requisitos mínimos das
novas instalações que são os seguintes:

Área útil necessária pelo Polo de Matosinhos e Centro Qualifica

P
O
L
O
D
E
F
O
R
M
A
Ç
Ã
O

C
E
N
T
R
O

Á
R
E
A
S

Q
U
A
L
I
F
I
C
A
C
O
M
U
N
S

AREA UNTITÁRIA

AREA UTOTAL

n.º

TIPOLOGIA

TIPO DE UTULIZAÇÃO

Piso

Função

1

Gabinte

Gestão do Centro

1

Gestão

20

20

3

Gabinte

Técnicos

1

Trabalho Técnico

15

45

1

Secretaria

Serviços Administrativos

1

Apoio

60

60

3

Sala

Arquivo

1

Apoio

15

45

1

Sala

Reuniões

1

Apoio

40

40

1

Sala

Economato

1

Apoio

20

20

6

Sala de formação

Formação Geral

1

Formaçao Teórica

50

300

1

Oficina

Electicidade

1

Formaçao Prática

40

40

1

Oficina

Marinhagem

1

Formaçao prática

50

50

1

Oficina

* Máquinas

r/c

Formaçao prática

70

70

1

Oficina

* Frio e Climatização

r/c

Formaçao prática

40

40

1

Laboratório

Processamento do Pescado

1

Formaçao prática

50

50

1

Gabinte

Gestão do Centro

1

Gestão

20

20

1

Gabinte

Técnico

1

Trabalho Técnico

15

15

1

Sala de Formação

Formação geral

1

Formação teórica

50

50

1

Gabinte

Formadores

1

Trabalho Técnico

20

20

1

Sala

Informática

1

Formaçao prática e
teórica

50

50

1

Sala

Biblioteca

1

Apoio

50

50

6

WC

1+r7c

Apoio

6

36

m

2

m

2

1.021
* Considerando o peso dos equipamento, pensamos ser aconselhável a instalação em R/C
As salas identificadas para formação teórica e os espaços oficinais, deverão ser dotadas de insonorização adequada.
O pavimento das salas de formação teórica, gabinetes e salas de apoio deverão ter preferencialmente o pavimento em madeira ou equivalente.
O pavimento das oficinas e laboratório, deverá ser preferencialmente revestido a resina em Epoxy.
A especificação técnica em relação por exemplo a luz ao nível do posto de trabalho, número e potência dos circuitos elétricos, e outros requisitos
será definida em função dos espaços a afetar ao FOR-MAR.

Paralelamente, entende o FOR-MAR que, dentro da medida das possibilidades, importa acautelar que a atividade do
Polo de Matosinhos se mantenha sem interrupção durante o período previsto para a intervenção no Porto de
Leixões.

Exmo. Senhor Ministro do Ambiente,

O grupo SOS Porto da Horta é 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.
Foi graças ao nosso movimento e ao contributo de pessoas idóneas e atentas que foram evitados
potenciais erros por falta dos necessários estudos de agitação.
A consulta pública visa a recolha de opiniões, sugestões e outros contributos do público
suscetíveis de ser serem afetados por aprovação / decisão de determinado projeto,
designadamente das organizações não-governamentais de ambiente (ONGA).
O processo do EIA do novo terminal do porto de Leixões encontra-se muito completo e bem
documentado, contudo o título de uma dissertação de Mestrado da Universidade do Porto de
junho de 2019 chamou a nossa atenção. Sabendo da onda mediática que nós gerámos
localmente e da onda mediática em torno dos projetos portuários nacionais, pelos motivos
conhecidos, o título “IMPACTOS AMBIENTAIS MAIS CRÍTICOS ASSOCIÁVEIS A PROJETOS
PORTUÁRIOS PORTUGUESES MUITO RECENTES” é sem dúvida muito sugestivo.
Ao analisar a dissertação e as suas conclusões rapidamente percebemos o que deu origem ao
trabalho académico. Na nossa ótica as questões públicas são suscitadas de uma forma
esclarecida e isenta de conflitos de interesses entre atores. Também as empresas que elaboram
um EIA não deveriam estar associadas às empresas que elaboram os projetos para que a
avaliação ambiental seja independente, ora vejamos:

Como é possível observar pelo site da empresa Consulmar, esta “desenvolve a sua actividade
através de participações em empresas de consultoria especializada, entre outras a NEMUS –
Gestão e Requalificação Ambiental, Lda.
Por outro lado parece-nos que a questão principal da acessibilidade marítima ao porto de
Leixões foi habilmente camuflada com o estudo de agitação na Praia de Matosinhos.
Na página 258 do mesmo relatório síntese é possível observar o seguinte:
”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 quebramar 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.”
Com o prolongamento do molhe norte, este efeito benéfico deixará de se sentir pelo facto de
que a 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.
As simulações efetuadas com os dados da boia de Leixões no período de 10 anos com falhas
(2004-2016) terão sido conservadoras?
Seria muito interessante quantificar os dias de inoperacionalidade do porto que o
prolongamento do molhe tornará operacionais em condições de segurança para o navio de
projeto.
O navio de projeto encontra-se enquadrado com as características físicas do porto e com as
recomendações de instituições internacionais como a PIANC? Um encalhe entre molhes seria
desastroso a todos os níveis.
Até que ponto o vento não origina mais dias de inoperacionalidade com os navios de projeto
do que a ondulação.

Com estas ideias nos subescrevemos com elevada consideração,

Pelo grupo,

Miguel Goulart Costa

NOVO TERMINAL DO PORTO DE LEIXÕES
EIA – Estudo de Impacte Ambiental
AIA – Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3338
LICENCIAMENTO ÚNICO DE AMBIENTE

A Associação de Escolas de Surf e Surf Camps do Norte vem por este meio demostrar 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).
No nosso ponto de vista não entendemos como é que em um projeto desta envergadura os
estudos de impacto ambiental sejam conhecidos ao contrário ou seja, sendo a finalidade a
construção de um novo terminal de contentores foi primeiramente apresentados os projetos
adjacentes.
A soma das partes não é igual ao todo e por tal, uma obra com 3 fases/projetos deve
apresentar um estudo que abranja às 3 fase/projetos, por forma a apresentar todo o impacto
ambiental decorrente de todas as intervenções que pretendem levar à cabo no Porto de
Leixões.
Posto isto e como são projetos ligados, continuamos bastantes reticentes com o nosso setor,
que vai sofrer um grande impacto negativo com o aumento em 300 metros do quebra-mar. A
nossa preocupação recai nos meses de verão onde a ondulação já é reduzida e com este
aumento deixará de ser possível o ensino do surfing, mesmo para nível iniciante. Desta forma
toda a economia que vive á volta do surf nomeadamente, escolas de surf, alojamento,
restauração, surf shops entre outros não irão sobreviver, com a consequente extinção de
postos de trabalho diretos ou indiretos.
Após vários esclarecimentos públicos por parte da APDL continuam bastantes dúvidas
relativamente a este projeto nomeadamente:~

Relativamente ao aumento do quebra-mar:

1. 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 extinção,
salientamos que a barra de Leixões é a mais segura dos pais logo não se aplica o
argumento de que visa o aumento de segurança de entrada dos navios.
2. Qual será a regularidade da reposição de areias na Praia Internacional, uma vez que irá
sofrer uma erosão acentuada, para que a praia não desapareça?
3. Quem irá fiscalizar e punir o incumprimento dos condicionalismos e procedimentos de
mitigação dos impactes?
Relativamente ao novo terminal de contentores:
4. Existe armadores com frotas que querem vir para Leixões? Está comprovado que
querem vir para o Porto ou apenas contam com a oferta ser suficiente? Nós
entendemos que a APDL deve apresentar documentalmente esta prova.

5. Se sim em que percentagem relativamente ao tráfego já existente?
6. Justifica-se um investimento desta magnitude para receber uma percentagem muito
pequena de navios com 300 metros? Entendemos que a APDL deve esclarecer e
documentar o número de anos que as 3 fases da obra trarão em termos de
competitividade ao Porto de Leixões.
7. Em que termos percentuais vai aumentar de tráfego de veículos pesados nas vias de
acesso á cidade, já de si bastante condicionada?
8. 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 PdL, maior número de circulação de veículos pesados?
9. Porque é que no projeto não está prevista a implementação de meios de
movimentação de carga mais ecológicos, nomeadamente ferrovia?
Não vemos um processo claro mas sim tendencioso em que não nos são dadas garantias
de fiscalização e medidas caso incumprimento por parte da APDL no que concerne aos
impactes previstos e a mitigação dos mesmos.
São dúvidas que no nosso ponto de vista são essênciais e que terão de ser respondidas e
acauteladas.

Parecer

Parecer relativo ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Novo Terminal
do Porto de Leixões (NTL)
Enquadramento
O projeto em avaliação corresponde ao Novo Terminal do Porto de Leixões, e encontra-se
atualmente em fase de Estudo Prévio. O projeto do Novo Terminal prevê:
a. um terminal de contentores que venha a ter 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;
b. um terminal Ro-Ro2 com uma capacidade anual de movimentação de 55 000
unidades Ro-Ro (equivalente a aproximadamente 110 mil 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.
Deve-se salientar que este é o terceiro projeto a ter lugar no mesmo local, num espaço
de dois anos, e que, em conjunto, pretendem ampliar a capacidade de operação do Porto
de Leixões. Com efeito, durante o ano de 2018, foram objeto de avaliação de impacte
ambiental (AIA) os projetos designados de “Acessibilidades Marítimas ao Porto de
Leixões” e “Prolongamento do Quebra-mar Exterior do Porto de Leixões”, cada um deles
com impactes negativos bastante significativos.
Tendo em conta o objetivo proposto para cada um destes projetos, e que na prática é
o mesmo, sendo a sua ligação reconhecida no próprio estudo de impacte ambiental
(EIA), é por demais evidente que os três deveriam ter sido considerados como fases
de um mesmo projeto, e portanto ser objeto de uma avaliação conjunto e integrada.

Análise das principais questões críticas
O EIA mereceu uma análise atenta por parte da ZERO, pelo que sobre o mesmo há a tecer
as seguintes considerações:
Ponto um – É referido que ao nível dos impactes positivos realçam o impacte direto no
emprego, os impactes, diretos e indiretos, na estimulação da atividade económica local e
regional, que tendo em consideração o investimento a realizar na ordem dos 83 a 92
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milhões de euros, deverão ser muito significativos.
Acresce referirem que o Novo Terminal será capaz de gerar impactes sociais e
económicos positivos, muito significativos na criação de emprego (direto e indireto) na
região. A suporta criação dum total de 175 postos de trabalho diretos, representa 2,5% do
número de desempregados residentes em Matosinhos, segundo os dados de março de
2019. Para além do emprego direto criado com o projeto, é referido que o Novo Terminal
poderá vir a criar quase 5 mil novos postos de trabalho.
Estes são sinais positivos; contudo é necessário avaliar de forma séria os impactes sociais
e económicos decorrentes desta intervenção, não só a que diretamente afetará a
comunidade piscatória 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 na 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.
Ponto dois – É referido no estudo que se preveem 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, e
menos significativos nas zonas mais distantes e/ou onde a visualização é mais atenuada
pela presença de barreiras visuais (tais como edifícios, vegetação, etc.), como é o caso
da Rua Heróis de França/Entrada Docapesca, Jardim do Senhor do Padrão e Av. General
Norton de Matos/Entrada Terminal de Cruzeiros.
Estes são impactes visuais que tendo em consideração a orografia do terreno,
dificilmente serão mitigáveis, terão consequências. Estes impactes são cumulativos,
nomeadamente com o previsto prolongamento do quebramar exterior do porto, com o
Novo Terminal com uma maior proximidade em relação aos núcleos urbanos de
Matosinhos e de Leça da Palmeira.
Não será de relativizar o impacte social e económico que uma alteração do valor cénico e
paisagem, que embora de características urbanas, é atrativo de um conjunto de
veraneantes e outros visitantes que escolhem Matosinhos para momento de lazer.
De salientar ainda que a degradação da paisagem, para além dos efeitos diretos do
projeto, têm também um impacte negativo muito significativo na atividade do surf, uma
prática em crescimento na região e que pode servir de suporte à economia local com
base numa marca de turismo sustentável não sazonal.
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Ponto três – Quanto às emissões, é mencionado no estudo que se preveem, para a fase de
exploração, emissões de gases de combustão resultantes das atividades de navios,
veículos pesados de transporte, maquinaria de apoio e logística do terminal que
funcionem com base em motores de combustão ou explosão interna (empilhadores e
tratores semirreboques), resultando na emissão de monóxido e dióxido de carbono (CO e
CO2), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em
suspensão (PM2,5 e PM10).
Acresce que referem que a estimativa deste tipo de emissões é um processo bastante
complexo, uma vez que depende de um vasto conjunto de fatores de grande
variabilidade, como sejam por exemplo as condições meteorológicas (e.g. humidade e
vento).
Independentemente de toda a análise que possa ser feita, o acréscimo de movimento no
porto por parte de navios movidos a combustíveis fósseis, assim como todos os
equipamentos de transporte e movimentação de carga, também eles movidos a
combustíveis fósseis, implicarão um acréscimo nos níveis de gases poluentes agravando
os níveis na área urbana da cidade.
Alerta-se em especial para as emissões de partículas ultrafinas de elevada
perigosidade associadas às emissões de navios e que apesar de não terem valoreslimite definidos são um fator significativo de agravamento da saúde pública da
população próxima.
Ponto quatro – Por fim, a questão do ruído. O acréscimo de ruido a esta área da cidade é
algo que preocupa a ZERO, e certamente será um fator acrescido de degradação da
qualidade de vida da comunidade local. Embora seja apresentada a proposta de
deslocalização do tráfego pesado para fora da malha urbana, reduzindo o impacte, não
será possível esquecer que, dado que alegadamente o novo terminal poderá vir a criar 5
mil novos postos de trabalho, certamente implicará um acréscimo de tráfego para a
área em questão, com consequências ao nível do ruído e poluição do ar.
Ponto cinco – 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 monitorização. Não são sugeridas quaisquer medidas
efetivas de minimização, o que seria possível, principalmente ao nível da qualidade do
ar, através do abastecimento aos navios acostados recorrendo num futuro próximo a
energia elétrica (de fontes renováveis), e ao não ao GNL como está previsto, que não
contribui de forma significativa para a redução de emissões em terra.
Ponto seis – As alternativas propostas referem-se a um simples desenho de projeto ao
nível de implantação no terreno, sem diferenças significativas, o que se reflete na
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reduzida disparidade dos impactes de cada uma delas. Seria desejável conhecer
verdadeiras alternativas ao projeto proposto.
Ponto sete – Inacreditavelmente, e mesmo depois da ligação clara, efetuada no
próprio EIA, aos dois projetos referidos anteriormente, não é realizada uma avaliação
dos impactes negativos ao nível dos vários descritores. Apenas são referidos, de forma
muito sumária e generalista impactes cumulativos ao nível da socioeconomia (positivos) e
da paisagem (negativos), sem qualquer análise com suporte científico

Conclusão
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, relação esta entre os três projetos reconhecida
no próprio EIA.
A ZERO 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 estamos
em presença de uma flagrante e ilegal fragmentação de um projeto, no sentido de
minimizar os seus impactes em sede de AIA.
Inacreditavelmente, o EIA não faz qualquer análise de impactes cumulativos com os
outros dois projetos implementados e que são relacionados com este, o que é
totalmente inaceitável.
Face ao exposto, a ZERO é da 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.

10 de agosto de 2020
A Direção da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável
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Exmos. Senhores,
Após análise e apreciação da documentação que se encontra disponível no âmbito do processo de
consulta pública do projeto de construção do Novo Terminal do Porto de Leixões, considero que a
construção do mesmo não deveria avançar, pelo menos, no imediato porquanto existe, pelo menos,
uma alternativa, não considerada no presente estudo, que melhor poderá responder às presentes
necessidades de crescimento do Porto de Leixões.
Permitam-me, por isso, expor a minha opinião:
O desenvolvimento futuro do Porto de Leixões está verdadeiramente ameaçado por um conjunto de
importantes condicionantes que urge resolver. Por esse motivo, os objetivos e a justificação
apresentada para o projeto são inquestionáveis:
1.

O "quase esgotamento da capacidade dos atuais terminais de carga contentorizada" é uma
realidade. 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.

2.

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. Para além disso,
o aproveitamento da zona do vale do Leça a montante para área de armazenagem implicaria
elevados impactos ambientais e patrimoniais (Vale do Leça e Castro de Guifões) que
dificilmente seriam aprovados em qualquer Estudo de Impacto Ambiental. Neste contexto,
seria aconselhável, desde já, avaliar diferentes possibilidades para a expansão do porto, a
médio e longo prazo, para o espaço marítimo offshore, ao largo de Leixões.

3.

O "condicionamento dos calados dos navios aos fundos de serviço existentes" é uma
importante limitação à utilização dos atuais terminais pela nova geração de navios, com
dimensões cada vez maiores. No entanto, o aprofundamento dos fundos de serviços implicaria
dispendiosos e recorrentes trabalhos de dragagem da zona portuária resultantes da natural e
contínua deposição de sedimentos transportados pelo rio Leça. Nesse sentido, os
investimentos em curso no quer Prolongamento do Quebra-Mar Exterior, quer na Melhoria das
Acessibilidades Marítimas são essenciais ao reforço da presença do Porto de Leixões nas rotas
oceânicas internacionais e na criação de condições para receção de navios de maiores
dimensões, nomeadamente navios do tipo post-panamax, que exigem profundidades de
serviço até 15 metros.

Porém, penso que a localização escolhida para a construção do Novo Terminal de Contentores (NTC),
na zona do atual terminal multiusos, não é a que melhor poderá servir o futuro crescimento do Porto
de Leixões, pois:
1.

A capacidade prevista para o 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;

2.

Qualquer uma das 3 soluções alternativas sugeridas no projeto prevê igualmente uma limitada
capacidade de acostagem de navios. Na verdade, as alternativas 2 e 3 do projeto apresentado
preveem apenas uma frente acostável de 360 mt, o que permitirá apenas a acostagem de 1

navio do tipo post-panamax, e a variante à alternativa 3, com uma frente acostável de 490 mt,
permitirá somente a acostagem simultânea de 1 navio do tipo post-panamax e de um outro
mais pequeno (<150 mt) ou 2 de dimensão intermédia;
3.

Para além disso, qualquer uma das soluções propostas implicarão uma profunda
reestruturação do porto de pesca, quer ao nível dos cais, quer ao nível dos edifícios de apoio.
Ainda que premente, tal projeto representa um significativo investimento adicional que em
nada contribuirá para os objetivos definidos para este projeto. Assim, quer me parecer que a
construção do NTC é tão somente um motivo para financiar uma extensa reestruturação do
porto de pesca;

4.

A acrescer a tudo isto, o projeto prevê ainda a reformulação do terminal ro-ro para uma
capacidade anual de movimentação de 55 000 unidades ro-ro. Ora, o espaço proposto para
este terminal já é hoje utilizado para esta mesma finalidade, sendo que o investimento na
reformulação do mesmo é pouco significativo, podendo ser facilmente implementado num
projeto paralelo e não integrado no NTC.

Ora, perante estes factos, acredito que a expansão do, já existente, Terminal de Contentores Norte
(TCNorte) se apresenta como uma solução técnica e economicamente melhor, nomeadamente
porque:
1.

A expansão do TCN está prevista no plano estratégico de desenvolvimento do actual
concessionário, tendo a mesma sido apresentada publicamente a 14.02.2019, aquando da
cerimónia de arranque das obras de expansão do Terminal de Contentores Sul
(https://revistacargo.pt/yilport-desvenda-o-sonho-de-ter-um-milhao-de-teu-no-terminalnorte-de-leixoes e https://www.youtube.com/watch?v=0wOO87jQrLw&t=346s);

2.

Perante tal, questiono porque razão o plano de expansão do TCNorte não foi considerado, em
momento algum, como solução alternativa à construção do NTC? Como tal , penso que seria
de todo o interesse avaliar como se desenvolverão os dois projetos no futuro, nomeadamente
se estes serão concorrentes ou a construção de um excluirá a possibilidade de construção do
outro;

3.

O referido plano de expansão do TCNorte 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;

4.

Para além disso, a expansão do TCNorte disponibilizará um comprimento de cais total de cerca
de 1400 mt (cerca do triplo previsto na variante à alternativa 3, a mais extensa), dos quais 450
mt resultarão da extensão do atual TCNorte, 350 mt da nova frente de cais que ligará a extensão
do TCNorte e a atual zona da marina (direção sul-norte) e que poderá ser dedicada para o novo
terminal ro-ro e 600 mt 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;

5.

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;

6.

A solução de expansão do TCNorte 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;

7.

Para além disso, a opção pela expansão do TCNorte 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 200 mt) 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 TCNorte para além do limite previsto de 1 milhão de TEU
por ano;

8.

Para além disto, o investimento na expansão do TCNorte poderá ser realizada faseadamente,
considerando como fase 01 a extensão para 450 mt do atual cais do TCNorte, 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 do ampliação do terraplano
ocupando o limite sul da praia de Leça;

9.

Por fim, 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 líquidos reveste-se de menor complexidade e investimento que o agora previsto
para a reformulação do porto de pesca.

Assim, e considerando o acima exposto, é minha opinião que o presente Estudo de Impacto
Ambiental deve 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 Norte.
Sem mais a acrescentar, despeço-me, com os melhores cumprimentos,

Pedro Nunes
pedrsnunes@gmail.com

