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1. Introdução 

1.1. Nota introdutória 

O presente documento constitui a Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) do Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões. 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 4º da Portaria nº 395/2015, de 4 de novembro, a presente 

Proposta de Definição de Âmbito foi elaborada de acordo com as normas técnicas que constam do Anexo III 

à mesma portaria. 

Neste capítulo, apresenta-se na seção 1.2 a identificação do projeto e o seu enquadramento no Regime 

Jurídico da Avaliação de Impactes Ambientais (RJAIA), na seção 1.3 apresenta-se a fase em que o projeto 

será sujeito a procedimento de AIA, na seção 1.4 apresenta-se a identificação do proponente e da entidade 

licenciadora, na seção 1.5 apresentam-se os objetivos, a estrutura e a metodologia para a elaboração da 

PDA, e na seção 1.6 apresenta-se a equipa responsável pela sua elaboração. 
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1.2. Identificação do projeto e seu enquadramento no RJAIA  

O projeto a sujeitar a AIA refere-se ao Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões, no molhe sul do 

porto de Leixões (distrito do Porto, concelho de Matosinhos, União das Freguesias de Matosinhos e Leça da 

Palmeira), no prolongamento do Terminal Multiusos e onde se encontra atualmente localizado o porto de 

pesca. Na sua parte marítima o novo terminal de contentores será dotado com dois cais de acostagem, um 

virado a oeste e um virado a norte. Na sua parte terrestre, o novo terminal disporá de um terrapleno com 

cerca de 25 hectares, servido por uma ligação ferroviária e com uma capacidade para movimentar cerca de 

750 000 TEU. 

O Regime Jurídico da Avaliação de Impactes Ambientais (RJAIA) de projetos rege-se pelo Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março, pelo 

Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho. O RJAIA sujeita a avaliação 

ambiental, prévia ao respetivo licenciamento ou autorização, os projetos públicos e privados suscetíveis de 

causarem impactes significativos no ambiente, nomeadamente os tipificados nos seus Anexos I e II (n.º 3 

do artigo 1º) e nas restantes situações previstas no artigo 1º.  

No caso do projeto em avaliação, aplica-se a alínea a) do n.º 3 do Artigo 1.º, pois o projeto enquadra-se 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 a 1350 toneladas”. 
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1.3. Identificação da fase em que o projeto será sujeito a 

procedimento de AIA e antecedentes 

Podem considerar-se como antecedentes diretos e indiretos o vasto conjunto de estudos promovidos pela 

APDL, dos quais se destacam os elaborados pelo Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos (IHRH), da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Assinalam-se ainda estudos económicos, 

financeiros e jurídicos, incluindo o Relatório de Análise Custo Benefício do Novo Terminal de Contentores 

do Porto de Leixões (APDL, 2017). 

O projeto encontra-se incluído na Estratégia do Governo Português para o Aumento da Competitividade 

Portuária definida para o período compreendido entre 2017 e 2026. 

Encontram-se em curso os EIA de dois projetos associados previstos na mesma estratégia: prolongamento 

do quebra-mar exterior e melhoria das acessibilidades marítimas. 

O projeto será sujeito a procedimento de AIA em fase de Estudo Prévio. A solução que for aprovada será 

desenvolvida em Fase de Projeto de Execução, incorporando os ajustamentos e melhorias que forem 

possíveis à luz da decisão de AIA e que serão devidamente analisados e avaliados no Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). 

À data, o projeto encontra-se ainda na fase de estudos, não tendo assim sido iniciados quaisquer outros 

trabalhos. 
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1.4. Identificação do proponente e da entidade licenciadora ou 

competente para a autorização 

O proponente do projeto é a APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A., 

que configura uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, sediada na Avenida da 

Liberdade, 4450-718 Leça da Palmeira, Portugal. 

A APDL, S. A., tem por objeto a administração dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo e da via 

navegável do rio Douro, visando a sua exploração económica, conservação e desenvolvimento, abrangendo 

o exercício das competências e prerrogativas de autoridade portuária que lhe estejam ou venham a estar 

cometidas. 

O projeto localiza-se em área sob jurisdição portuária pelo que a entidade licenciadora é, também, a APDL. 
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1.5. Objetivos, estrutura e metodologia para elaboração da PDA  

1.5.1. Objetivos 

A Definição de Âmbito do EIA constitui um dos instrumentos da AIA previstos na legislação, embora com 

caráter facultativo. Deste modo, a elaboração da presente PDA e a instrução do respetivo procedimento de 

apreciação, constitui uma decisão do proponente do projeto. 

Em termos sintéticos, o seu principal propósito é promover uma definição alargada do âmbito e da 

abordagem metodológica para o desenvolvimento dos conteúdos do Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

Pretende-se que a PDA seja um documento vinculativo do proponente e das restantes entidades envolvidas, 

para a fase subsequente da AIA e que identifique as principais questões que se antecipam como relevantes 

nesta fase, e que constituem o quadro de ação para a elaboração do EIA, face à tipologia do projeto em 

causa e qual a melhor abordagem na sua avaliação. 

 

1.5.2. Estrutura 

A estrutura da PDA tem em conta os requisitos aprovados no quadro da Portaria nº 395/2015 de 4 de 

novembro (artigo 4º e anexo III da referida Portaria). 

Deste modo, para além do presente capítulo introdutório, a PDA é constituída pelos seguintes capítulos: 

• Capítulo 2 – Caracterização do projeto. Na seção 2.1, indicam-se os objetivos e justificação 

do projeto, na seção 2.2 faz-se a descrição do projeto, na seção 2.3 abordam-se as 

alternativas a considerar, na seção 2.4 listam-se as principais ações de construção, 

exploração e desativação, na seção 2.5 indicam-se os principais materiais e energia 

utilizados, na seção 2.6, indicam-se os principais efluentes, resíduos e emissões 

previsíveis, na seção 2.7 refere-se a não aplicabilidade do item substâncias perigosas, na 

seção 2.8 descrevem-se os projetos associados, na seção 2.9 apresenta-se a programação 

temporal. 

• Capítulo 3 – Localização do projeto. No capítulo 3 apresenta-se a localização do projeto 

(seção 3.1), as áreas sensíveis situadas na área de influência do projeto (seção 3.2), os 

instrumentos de gestão, servidões e restrições de utilidade pública em vigor na área de 

projeto (seção 3.3) e uma descrição da área de implantação e envolvente (seção 3.4). 

• Capítulo 4 – Identificação das questões significativas. No capítulo 4 identificam-se as 

questões mais significativas a analisar no EIA, considerando as principais ações geradoras 
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de impactes (seção 4.1) assim como as consequências mais significativas previsíveis no 

ambiente (seção 4.2); identificam-se os fatores ambientais relevantes (seção 4.3), os 

riscos ambientais (seção 4.4), os aspetos que podem constituir condicionantes ao projeto 

(seção 4.5) e identificam-se as populações e de outros grupos sociais potencialmente 

afetados ou interessados pelo projeto (seção 4.6). 

• Capítulo 5 - Proposta metodológica. No capítulo 5 apresenta-se, para cada fator ambiental 

relevante, uma proposta metodológica para a caracterização do ambiente afetado e sua 

previsível evolução sem projeto (seção 5.2) e uma proposta metodológica para a avaliação 

de impactes, incluindo a previsão de impactes cumulativos (seção 5.3). Refere-se ainda a 

abordagem à análise comparativa de alternativas (seção 5.4), às medidas de 

minimização/compensação e programas de monitorização (seção 5.5). 

• Capítulo 6 - Planeamento do EIA. No capítulo 6 apresenta-se o planeamento previsto para 

a execução do EIA, designadamente a proposta de estrutura (seção 6.1), as especialidades 

técnicas envolvidas (seção 6.2) e os potenciais condicionalismos à elaboração do EIA 

(seção 6.3). 

Não se apresenta qualquer capítulo relativo ao resumo do projeto para efeitos de consulta a outros Estados 

membros da União Europeia, em virtude de não se preverem quaisquer impactes ambientais 

transfronteiriços. 

Para a elaboração da PDA procedeu-se à: 

• Análise da legislação vigente 

• Análise dos elementos disponíveis sobre o projeto (em particular, o estudo de “Análise 

Custo Benefício” e peças desenhadas) 

• Identificação de ações de projeto potencialmente relevantes em termos de impactes, dos 

potenciais impactes gerados e dos fatores relevantes para análise 

• Definição de metodologias a adotar para a elaboração do EIA por parte das várias 

especialidades técnicas 

• Descrição das metodologias propostas e do planeamento previsto para o EIA. 

  



 

 

t17077/ 01 PDA do EIA do Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões         7 

                     

1.6. Equipa responsável pela elaboração da PDA 

A composição da equipa técnica envolvida na realização da PDA, bem como a formação de cada um dos seus 

elementos é indicada no Quadro 1. 

Quadro 1 – Composição da equipa técnica responsável pela PDA 

Equipa técnica 

Técnico Formação académica 

Pedro Bettencourt Correia Geólogo; Especialista em Geologia Marinha 

Nuno Silva Engenheiro do Ambiente 

Sónia Alcobia Geóloga 

César de Jesus 

Licenciatura em Biologia e Geologia; pós-graduação em Ciências das 

Zonas Costeiras; Doutoramento em Geociências, especialização em 

Geologia marinha e costeira; Mestrado em Geologia Aplicada; 

Especialização em Geologia de Engenharia 

Gisela Sousa Bióloga 

João Lopes Engenheiro do Ambiente 

Sofia Gomes Arqueóloga 

Ângela Canas 
Engenheira do Ambiente; Mestre em Engenharia e Gestão de 

Tecnologia e Doutorada em Engenharia do Ambiente 

Cláudia Fulgêncio Engenheira do Ambiente 

Diogo Maia Economista; Mestre em Economia e Gestão do Ambiente 

Gonçalo Dumas Técnico de SIG 

 

  



 

8  t17077/ 01 PDA do EIA do Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões 

 

2. Caracterização do projeto 

2.1. Objetivos e justificação do projeto 

A presente descrição é realizada com base na informação disponível no Relatório de Análise Custo Benefício 

do Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões (APDL, 2017). 

No período compreendido entre 2012 e 2016, o tráfego de contentores verificado em ambos os terminais do 

porto de Leixões foi sempre superior a 90% da sua capacidade máxima, sem que se tenham registado, 

contudo, perdas de eficiência na operação, devido à utilização complementar dos terraplenos do terminal 

multiusos (destinado à utilização pelo tráfego Ro-Ro), os quais têm vindo a reforçar a capacidade de 

movimentação de contentores, dos 681 000 TEU para cerca de 850 000 TEU.  

No entanto, em 2016 esta capacidade encontrava-se já esgotada em cerca de 77%, valor superior à 

capacidade económica dos terminais (correspondente a 65% da sua capacidade máxima), com o 

consequente potencial de geração de congestionamento no porto e resultante degradação da qualidade dos 

serviços prestados que daí poderá advir, com prejuízo para todos os intervenientes no mercado.  

Em resultado da evolução registada, encontra-se em curso a implementação de um projeto de reconversão 

dos terraplenos do TCS, que permitirá aumentar a capacidade instalada dos respetivos terraplenos em cerca 

de 130 000 TEU, elevando assim a capacidade instalada de movimentação de contentores nos terraplenos 

do porto de Leixões para 811 000 TEU (dos quais 191 000 TEU no TCN e 620 000 TEU no TCS).  

Este aumento de capacidade, em conjunto com a possibilidade de ser utilizada a plataforma logística do 

porto de Leixões, deverá mitigar parte das limitações associadas à capacidade dos terraplenos. 

Face ao exposto, e dada a tendência de aumento da dimensão dos navios de contentores, mas também de 

granéis líquidos e agroalimentares, mais relevantes ainda para o porto de Leixões são as limitações 

relacionadas com as profundidades dos cais (de -10,0 metros e de -12,0 metros) e com a largura do canal de 

acesso (que restringe a boca dos navios a cerca de 30 metros), que impedem a receção de navios de maiores 

dimensões (as características físicas e o layout atuais dos terminais existentes limitam as dimensões dos 

navios de contentores que podem aceder e operar no porto de Leixões, estando o mesmo no presente 

momento circunscrito a navios com dimensões inferiores aos do tipo vulgarmente designado por panamax), 

com impacto negativo sobre a competitividade do porto e consequente prejuízo para a economia regional e 

nacional.  
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Perante estas circunstâncias, as tendências de mercado apontam para a efetiva necessidade de construção 

de um novo terminal de contentores no porto de Leixões com uma profundidade naturalmente superior às 

dos dois terminais atualmente existentes. Com efeito:  

(i) O reforço da presença do porto de Leixões nas rotas oceânicas (6 dos 10 principais destinos de 

exportação localizam-se já fora da Europa) requer a criação, numa perspetiva de longo prazo, de condições 

de receção de navios de maiores dimensões, em função dos novos requisitos da procura;  

(ii) A dimensão dos navios de contentores tem vindo a aumentar, em consequência da procura, por parte 

dos armadores/operadores de transporte marítimo, de uma maior redução do custo unitário por contentor 

transportado;  

(iii) Diversos estudos demonstram a importância crescente dos navios post-panamax (3 000 TEU – 5 000 

TEU– 6 000 TEU), que exigem profundidades entre 12 e 14 metros e que, no futuro, deverão ser mais 

frequentes nas rotas transatlânticas, mas também nas rotas regionais, dada a sua deslocação das rotas 

atuais para aquelas que servem portos como os de Leixões, na sequência da entrada em serviço de novos 

navios de contentores de grandes dimensões nas rotas por aqueles atualmente servidas; e  

(iv) Os navios de menor dimensão tenderão também a perder importância relativa pelo efeito da ampliação 

do canal do Panamá.  

Assim, as principais necessidades que o projeto visa satisfazer, direta e indiretamente, são as seguintes 

(pressupondo a execução prévia dos projetos associados):  

• Responder à evolução crescente das dimensões dos navios porta-contentores, criando 

condições para a sua receção no porto de Leixões, favorecendo assim o crescimento do 

tráfego comercial no porto de Leixões e tornando mais competitivas as cadeias logísticas 

de importação/exportação que lhe estão associadas (especialmente no Norte de 

Portugal), que têm em Leixões uma porta de acesso (tanto de entrada como de saída) 

privilegiada.;  

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

dos navios;  

• Contribuir para a redução do estrangulamento atual do porto de Leixões em carga 

contentorizada, potenciando assim a captação de tráfego de contentores;  

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

permitirão aumentar a conectividade de Leixões com outros portos, com a plataforma 

logística do porto de Leixões, com a plataforma logística de Salamanca e com outras 
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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; e  

• 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.  

Adicionalmente, a construção do novo terminal de contentores permitirá a satisfação de outras 

necessidades, mais globais e que não se encontram circunscritas ao porto de Leixões.  

Apresenta-se em seguida um resumo geral das necessidades e objetivos associados ao projeto.  

Quadro 2 – Necessidades e objetivos associados ao projeto 
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Respondendo às necessidades e tendências de mercado no setor portuário, o projeto assume uma 

relevância estratégica para o core business do porto de Leixões, permitindo, entre outros benefícios, um 

aumento da sua eficiência, mediante a diminuição dos tempos de espera dos navios e, através da melhoria 

da conetividade nacional com o resto da Europa e do mundo e da intermodalidade das infraestruturas, o 

reforço da sua posição e competitividade a nível europeu, do qual também o seu hinterland será 

beneficiado.  

O projeto tem tido enquadramento nos planos estratégicos nacionais dos transportes e infraestruturas, 

encontrando-se incluído na Estratégia do Governo Português para o Aumento da Competitividade Portuária 

definida para o período compreendido entre 2017 e 2026. 
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2.2. Descrição do projeto 

À data da elaboração do presente documento (dezembro de 2017) não existe ainda o desenvolvimento do 

projeto que será sujeito a procedimento de AIA. 

Assim, efetua-se em seguida uma breve descrição do que se prevê que seja o novo terminal de contentores, 

sendo que aspetos mais concretos só serão conhecidos com a elaboração do Estudo Prévio. 

O novo terminal de contentores situar-se-á no molhe sul do porto de Leixões, no prolongamento do Terminal 

Multiusos e onde se encontra atualmente localizado o porto de pesca.  

Na sua parte marítima, o novo terminal de contentores poderá vir a ser dotado com dois cais de acostagem:  

(i) Um cais virado a oeste, com 454 metros lineares, uma profundidade de -14,8 metros e 4 pórticos de 

cais, que permitirá a acostagem de 2 navios em simultâneo, um até 280 metros e o outro até 140 metros 

de comprimento; e  

(ii) Um cais virado a norte, com 356 metros lineares, uma profundidade de -13,3 metros e 2 pórticos de 

cais, que permitirá a acostagem de navios até 230 metros de comprimento.  

Na sua parte terrestre, o novo terminal deverá dispor de um terrapleno com cerca de 25 hectares, servido 

por uma ligação ferroviária e com uma capacidade para movimentar cerca de 750 000 TEU. Permitirá a 

receção de navios de até 6 000 TEU (cerca de 280 metros de comprimento, 40 metros de boca e 13,8 metros 

de calado). 

As características previsíveis do novo terminal de contentores são resumidas no quadro seguinte. 

Quadro 3 – Características previsíveis do novo terminal de contentores (NTC) 

Características Cais oeste Cais norte Total 

Comprimento dos cais acostáveis 454 m 356 m 810 m 

Profundidade dos cais acostáveis -14,8 m -13,3 m - 

N.º de pórticos de cais 4 2 6 

N.º de pórticos de parque 8 4 12 

N.º de empilhadores e semi-reboques 24 12 36 

Terraplenos   25 ha 

Capacidade de movimentação no 

terrapleno 
- - 750 TEU 

Capacidade de movimentação no cais - - 1 300 TEU 

Fonte: APDL, 2017 
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Com o projeto, o porto de Leixões passará a dispor de uma capacidade de movimentação global de 

1 561 000 TEU nos terraplenos (2 612 000 TEU nos cais), estimando-se que a taxa de utilização desta 

capacidade evolua de 46% em 2025 (correspondente ao primeiro ano de operação do novo terminal de 

contentores) para cerca de 63% em 2041, último ano do período de referência. 

  



 

14  t17077/ 01 PDA do EIA do Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões 

 

2.3. Alternativas a considerar  

Foi promovida pela APDL a realização de diversos estudos preparatórios com vista a desenvolver soluções 

que permitam dar resposta às necessidades identificadas e a ser tomada uma decisão sobre a solução 

considerada tecnicamente mais viável para a situação atual do porto de Leixões e as necessidades futuras. 

Entre os referidos estudos destacam-se os estudos de navegabilidade, os estudos geológicos, os estudos 

preliminares para definição dos potenciais perfis transversais da estrutura do quebra-mar e os ensaios em 

modelo físico e numérico para validação e otimização dos mesmos e os estudos prévios (entre outros que 

se encontram ainda em curso).  

Os resultados dos estudos preparatórios que se encontram já concluídos conduziram à consideração do 

projeto nos moldes em que se estima que o mesmo seja implementado, atentas, entre outras, as seguintes 

dimensões de análise: processo construtivo, segurança na navegação, impacte visual, impacte ambiental e 

custos de construção e manutenção do projeto. 

A opção da localização (no molhe sul do porto, no prolongamento do Terminal Multiusos e onde se encontra 

atualmente localizado o porto de pesca) em detrimento de outras que se poderiam eventualmente 

desenvolver no exterior do atual quebra-mar, advém da conjugação de dois fatores: o primeiro relacionado 

com a necessidade de execução de obras marítimas de maior vulto que tais opções implicariam, e o segundo 

relacionado com o subaproveitamento das instalações piscatórias existentes no porto, dada a tendência 

decrescente verificada ao nível da frota pesqueira e, consequentemente, ao nível da atividade piscatória.  

Embora o projeto a desenvolver em fase de estudo prévio não inclua alternativas de localização, em termos 

metodológicos impõe-se considerar, pelo menos, a “alternativa zero”, ou seja, considerar uma alternativa 

de ausência de intervenção, correspondendo à manutenção da situação atual. 
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2.4. Ações associadas às fases de construção, exploração e 

desativação 

As ações de projeto passíveis de produzir impactes ambientais na fase de construção respeitam, 

essencialmente, à afetação de áreas pela empreitada, quer de forma temporária, no que respeita ao 

estaleiro e apoios em terra, quer de forma definitiva, no que respeita às áreas construídas, e, ainda, às 

atividades e processos construtivos a desenvolver. 

As principais ações a desenvolver na fase de construção do novo terminal de contentores são, 

genericamente, as seguintes: 

• Atividades gerais associadas à obra e funcionamento das estruturas de apoio – incluem a 

montagem e funcionamento do estaleiro e de outras infraestruturas de apoio à obra, bem 

como a movimentação geral de veículos, maquinaria e equipamentos e trabalhadores 

envolvidos no processo construtivo; 

• Desativação e demolição de infraestruturas (nomeadamente, no porto de pesca); 

• Relocalização do porto de pesca e do terminal Ro-Ro (novas localizações ainda em 

estudo); 

• Fornecimento de materiais à obra (p.ex. betão, pavimentos); 

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

instalação de redes técnicas e instrumentação); 

• Limpeza, desmobilização e desmontagem do estaleiro – Inclui as ações de desmontagem 

de estaleiro, remoção de acessos e outras estruturas provisórias, limpeza geral e 

trabalhos de reposição da situação previamente existente em todos os locais afetados 

pela obra e que não fiquem afetos em permanência à nova infraestrutura. 

Deverá ainda ser necessário proceder à extensão da rede ferroviária atual e à reformulação do acesso 

rodoviário interno ao novo terminal; contudo as soluções a adotar estão ainda em estudo. 

No cais norte do terrapleno poderá, eventualmente, ser necessário efetuar dragagens; contudo, ainda não 

é certo que esse cais seja construído com fundos que requeiram tal operação. Caso venham a ser 

necessárias dragagens na zona do cais norte, haverá a operação e movimentação de dragas e de 

embarcações de apoio na zona de intervenção, bem como a eliminação de material dragado excedentário. 

Na fase de exploração prevêem-se como principais atividades as seguintes: 

• Tráfego marítimo, manobras e atracagem de navios de transporte de contentores;  
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• Funcionamento geral do novo terminal de contentores – inclui movimentação de 

funcionários, clientes, fornecedores no recinto; funcionamento de maquinaria e veículos 

necessários ao transporte da carga contentorizada; produção e gestão de efluentes e 

resíduos; carga e descarga de contentores, incluindo o funcionamento de equipamentos 

de cais, pórticos, e outros equipamentos de movimentação de contentores; 

abastecimento a navios (combustíveis, energia elétrica, lubrificantes, água, etc.); 

reparações de contentores e equipamentos diversos; 

• Transporte de contentores, por ferrovia e/ou rodovia de, e para, destino final; 

• Manutenções periódicas do novo terminal de contentores – inclui reparações pontuais 

como sejam reparações de elementos dos cais, dos pavimentos, entre outras. 

O período de vida útil do projeto em termos económicos é de 50 anos, pelo que não é possível perspetivar, 

por ora, as ações associadas à fase de desativação.  A decisão de desativar o projeto poderá estar associada 

a alterações no mercado ou nas políticas de desenvolvimento da região, mas que são de todo, à data, 

impossíveis de prever. Sendo muito provável que não se venha a verificar a demolição da infraestrutura, 

mas sim a sua eventual reconversão para outros usos, portuários ou não, que serão definidos em função 

dos modelos de desenvolvimento territorial que se encontrarem em vigor. 
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2.5. Materiais e energia 

De entre os materiais a utilizar para os trabalhos de construção civil, destaca-se, pelas quantidades 

envolvidas, o betão. Para as redes do terrapleno serão necessárias condutas de PVC, cabos elétricos e de 

comunicações. Gruas-pórtico e veículos para movimentação serão transportados para o terminal, onde 

serão montados. Será também necessária energia (gasóleo e eletricidade). 

Na fase de exploração do terminal de contentores existem diversos consumos de energia, nomeadamente 

associados à carga, descarga e transporte de contentores, iluminação do terrapleno, alimentação de 

eletricidade, etc. 

Além dos consumos de energia associados ao funcionamento do terminal, refere-se o abastecimento de 

combustíveis e lubrificantes aos navios. Poderá haver também consumo de energia elétrica associado ao 

fornecimento de energia aos navios acostados para reduzir o ruído e as emissões associadas ao 

funcionamento dos geradores das embarcações, se forem adotados dispositivos que assegurem esse 

fornecimento. 

Refere-se também o consumo de lubrificantes e de materiais para a manutenção dos equipamentos, e de 

água, para lavagens e para abastecimento aos serviços associados ao funcionamento do terminal. 
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2.6. Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

2.6.1. Efluentes líquidos 

Os principais efluentes líquidos produzidos na fase de construção dizem sobretudo respeito aos efluentes 

residuais provenientes do estaleiro, nomeadamente águas de lavagem (pavimentos, autobetoneiras, 

maquinaria, etc.), efluentes domésticos das instalações sanitárias de apoio aos trabalhadores e do 

escritório do estaleiro. As instalações sanitárias de apoio são usualmente do tipo amovível, colocadas nas 

frentes de obra, ao passo que, no caso do estaleiro, é geralmente feita a ligação à rede pública de drenagem 

de águas residuais ou instalada uma fossa séptica temporária para retenção do efluente, caso a rede não 

esteja disponível (nesse caso, o efluente será periodicamente recolhido por uma empresa licenciada para o 

efeito e conduzido a destino final adequado). 

As águas geradas na fase de exploração correspondem às águas pluviais (eventualmente contaminadas, 

nas zonas de trabalho) e às águas residuais domésticas resultantes da utilização das instalações 

sanitárias/balneários e eventualmente de refeitório. 

As águas residuais domésticas resultantes da utilização das instalações sanitárias/balneários e 

eventualmente de refeitório, serão preferencialmente encaminhadas para a rede municipal. Na 

impossibilidade de ligação à rede municipal, estas águas serão encaminhadas para uma fossa biológica ou 

ETAR compacta adequada à dimensão do terminal.  

São ainda considerados, na fase de exploração, os efluentes líquidos gerados pelos navios, incluindo águas 

residuais e de águas oleosas produzidas a bordo dos navios e, ainda águas de lastro. Quanto a estas, não 

obstante a possibilidade da sua receção em porto, as Normas de Segurança Marítima e Portuária referem 

que: as operações de lastro/deslastro devem ser reduzidas ao estritamente necessário à segurança do 

navio; o lastro final para a viagem só deve ser efetuado ao cais quando não houver prejuízo para terceiros 

ou não estiverem garantidas as necessárias condições de segurança para a largada do navio; o lastro não 

segregado só pode ser bombeado para as águas do porto se não estiver contaminado com qualquer produto 

poluente e após a prévia autorização da Autoridade Portuária. 
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2.6.2. Resíduos 

Durante a fase de construção a produção de resíduos estará relacionada essencialmente com a execução 

do terrapleno, a instalação e funcionamento do estaleiro e a demolição de estruturas no porto de pesca. 

O maior quantitativo de resíduos esperado corresponde essencialmente a Resíduos de Construção e 

Demolição (RCD). Destes, as tipologias que deverão gerar maiores volumes são os restos de betão. 

Por outro lado, a maquinaria de obra requer manutenção mecânica periódica, assim como o abastecimento 

de combustível, nos casos necessários. Destas operações resultarão resíduos (óleos usados, material 

absorvente/desperdícios contaminados com hidrocarbonetos, filtros de óleos, pneus usados, resíduos de 

embalagem contaminadas com hidrocarbonetos e sucata metálica diversa), que na sua maioria estão 

classificados como resíduos perigosos.  

Finalmente serão também produzidos resíduos com características equiparadas a Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU), nomeadamente na zona do estaleiro.  

De acordo com a Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que atualiza e publica a Lista 

Europeia de Resíduos (LER), o quadro seguinte enquadra os principais resíduos expectáveis na fase de 

construção do projeto. 

Quadro 4 – Principais tipologias de resíduos previsivelmente a produzir na fase de construção 

Designação do Resíduo Código LER 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos (eventualmente contendo 

substâncias perigosas) 

17 01 01 a 17 01 03 

17 01 06(*) 

17 01 07 

Madeira, Vidro e Plástico (eventualmente contendo substâncias perigosas) 
17 02 01 a 17 02 03 

17 02 04(*) 

Metais (incluindo ligas): cobre, bronze e latão, alumínio, chumbo, zinco, ferro e 

aço, estanho e misturas; resíduos metálicos contaminados com substâncias 

perigosas e cabos eventualmente contaminados com substâncias perigosas 

17 04 01 a 17 04 07 

17 04 09(*) 

17 04 10 

Solos e Rochas 17 05 04 

Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias perigosas; 

Mistura de resíduos de construção e demolição 

17 09 03* 

17 09 04 

Resíduos Equiparados a Urbanos (RSU) 

Resíduos de tonner de impressão (contendo ou não substâncias perigosas) 
08 03 17(*) 

08 03 18 

Embalagens: de papel e cartão, de plástico, de madeira, metal, compósitas, 

misturas de embalagens ou de vidro 

15 01 01 a 15 01 07 
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Designação do Resíduo Código LER 

Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 16 02 13 (Consumíveis 

informáticos) 

16 02 14 

Papel e cartão, vidro, resíduos biodegradáveis, plásticos e metais 

20 01 01 e 20 01 02 

20 01 08 

20 01 39 

20 01 40 

Misturas de resíduos urbanos e equiparados (Indiferenciados) 20 03 01 

Resíduos da utilização e manutenção de maquinaria e veículos 

Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras 

substâncias perigosas 

08 04 09(*) 

Óleos hidráulicos usados; Óleos usados de motor, transmissões e lubrificação; 

Lamas contaminadas com hidrocarbonetos 

13 01 10 e 13 02 05(*) 

13 05 02(*) 

Embalagens contaminadas por substâncias perigosas; desperdícios contaminados 

com hidrocarbonetos 

15 01 10(*) 

15 02 02(*) 

Pneus usados; filtros de óleo e gasóleo; pastilhas de travões contendo amianto, 

fluidos dos travões, fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas ou 

não, Metais ferrosos e metais não ferrosos, Plástico, Vidro 

16 01 03 

16 01 07(*) 

16 01 11(*) 

16 01 13 (*) 

16 01 14 (*) 

16 01 15 

16 01 17 

16 01 18 

16 01 19 

16 01 20 

Acumuladores de chumbo 16 06 01(*) 

Nota: A classificação dos resíduos com o código LER foi realizada de acordo com a Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 
de dezembro. Os códigos ou grupos de códigos LER identificados com “*” são considerados resíduos perigosos. 

Caso venha ser produzido material dragado no estabelecimento do projeto, e o mesmo não seja passível de 

reutilização em obra, o mesmo é classificado como Resíduo de Construção e Demolição (RCD), e será 

encaminhado para destino final apropriado, dependendo do seu grau de contaminação à luz da 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 

Os resíduos produzidos durante a fase de exploração do terminal serão essencialmente os resíduos da 

utilização e manutenção do equipamento e veículos afetos à instalação (nomeadamente gruas pórtico, 

empilhadores, tratores), resíduos equiparados a urbanos, resíduos do tratamento de efluentes líquidos. 

Estes resíduos serão encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente autorizados para 

as diferentes tipologias de resíduos. 
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Os resíduos produzidos nos navios e os resíduos de carga, resultantes da operação do porto, serão geridos 

pela Autoridade Portuária. O Porto de Leixões dispõe de um Plano de Receção e Gestão de Resíduos de 

Navios e Resíduos de Carga.  

 

2.6.3. Emissões 

Durante a fase de construção prevê-se a ocorrência de emissões atmosféricas ligadas principalmente às 

atividades de fornecimento de materiais de construção por via terrestre (circulação de veículos pesados e 

carga/descarga) e à operação de máquinas não rodoviárias. 

Os principais poluentes associados a estas atividades são os típicos das fontes móveis, nomeadamente 

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).  

Outro aspeto a considerar ainda na fase de construção, são as emissões de ruído e vibrações resultantes 

das operações de construção das infraestruturas, do funcionamento do estaleiro de obra, da circulação e 

funcionamento de máquinas necessárias à execução dos trabalhos e tráfego de veículos pesados afetos à 

obra. Os níveis gerados estarão intimamente ligados ao método construtivo, tipo e número de maquinaria 

empregue, o que dependerá dos métodos e processos de construção a adotar, e obrigará a um planeamento 

criterioso dos locais onde as atividades ruidosas podem ser executadas (por exemplo a preparação de 

materiais) bem como, do horário de laboração a adotar nas diferentes frentes de obra, especialmente, junto 

de zonas habitadas, ou equipamentos sensíveis. 

Durante a fase de exploração, o tráfego de veículos pesados e das máquinas associadas ao funcionamento 

do terminal (nomeadamente gruas pórtico, empilhadores e tratores) constituirão a principal fonte de 

poluentes atmosféricos, ruído e vibrações. Os equipamentos novos serão dotados de origem com sistemas 

de proteção sonora, que reduzirão significativamente as emissões ruidosas. 

São ainda de considerar as emissões gasosas associadas ao funcionamento dos motores de combustão nas 

manobras dos navios, designadamente das manobras de acostagem e desacostagem e ao funcionamento 

dos motores para alimentação dos geradores elétricos quando as embarcações estão acostadas.  

 

  



 

22  t17077/ 01 PDA do EIA do Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões 

 

2.7. Substâncias perigosas 

Nos termos da alínea c), do nº 1 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, o novo terminal 

de contentores encontra-se excluído do âmbito de aplicação do regime jurídico aí disposto por integrar “o 

transporte de substâncias perigosas, e a armazenagem temporária intermédia que lhe está diretamente 

associada, por via rodoviária, ferroviária, aérea, vias navegáveis interiores e marítimas, incluindo as 

atividades de carga e descarga e a transferência para e a partir de outro meio de transporte nas docas, cais 

e estações ferroviárias de triagem, no exterior dos estabelecimentos abrangidos pelo presente decreto -lei”. 

Deste modo, não se identificam «substâncias perigosas» passíveis de estar presentes no estabelecimento. 

 

  



 

 

t17077/ 01 PDA do EIA do Novo Terminal de Contentores do Porto de Leixões         23 

                     

2.8. Projetos associados ou complementares 

Para que a implementação do novo terminal de contentores seja bem-sucedida, é necessária a prévia 

adequação da estrutura física do porto às condições de operacionalidade e de segurança necessárias à 

mitigação das limitações operacionais atualmente existentes, mediante a concretização dos seguintes 

projetos (cujos EIA se encontram em finalização, à data da elaboração do presente documento): 

• Prolongamento do quebra-mar em 300 metros e com uma rotação do alinhamento de 200 

para oeste: o objetivo principal é melhorar as condições de segurança e navegabilidade 

da barra do Porto de Leixões; o prolongamento do quebra-mar traduz-se numa 

significativa melhoria das acessibilidades marítimas ao Porto de Leixões, quer para a frota 

atual que demanda o porto, quer para os navios porta-contentores de maior porte e 

também para outros segmentos de mercado, nomeadamente os granéis sólidos, com 

particular destaque para os agroalimentares. Adicionalmente, poderá ser feito um uso 

mais eficiente do Posto A do Terminal de Petroleiros, devido à melhoria das condições de 

abrigo criadas pelo prolongamento do quebra-mar.  

• Melhoria das acessibilidades marítimas: compreende a dragagem de aprofundamento da 

bacia de rotação (para -15,50 m ZHL) e do canal de entrada no porto (para - 16,85 m ZHL), 

e áreas limítrofes, envolvendo a remoção de rocha e sedimentos dos fundos. É provável 

que a obra de dragagem de aprofundamento da bacia de rotação e do canal de acesso ao 

porto seja feita ao mesmo tempo, pelo menos em parte, com a obra de prolongamento do 

quebra-mar exterior, de forma a reaproveitar o material oriundo do quebramento de rocha 

dos fundos para formar o núcleo do quebra-mar.  

A não concretização de qualquer uma das duas atividades inviabiliza a utilização do novo terminal de 

contentores nos moldes pretendidos, designadamente no que diz respeito aos calados dos navios que se 

pretende que o demandem.  

Reconhecendo a importância destas obras, a recém-aprovada 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), elenca o prolongamento do quebra-mar, em 

mais 300 metros, a melhoria das acessibilidades marítimas e o novo terminal de contentores como 

investimentos necessários para o Porto de Leixões. 
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2.9. Programação temporal 

No período compreendido entre o início de 2019 e o final de 2020 deve ter lugar o procedimento concursal 

tendente à concessão das atividades de construção, operação e manutenção e respetivo financiamento a 

um operador privado. O período de construção deve ocorrer entre julho de 2021 e junho de 2024 (APDL, 

2017).  

A construção será faseada, conforme indicado nas figuras abaixo. Na fase 1 deverá proceder-se à 

relocalização da operação do RO-RO (o terminal RO-RO operará provisoriamente do lado norte na rampa RO-

RO já existente junto à ponte móvel) e à desafetação (parcial) da ponte cais sul do porto de pesca. Na fase 

2 deverá proceder-se à relocalização do porto de pesca e edifícios associados (para local a definir). Está 

também prevista a construção de um novo terminal RO-RO do lado norte (ainda em estudo). 

 
Fonte: APDL, 2017 

Figura 1 – Fase 1 da construção do novo terminal de contentores 
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Fonte: APDL, 2017 

Figura 2 – Fase 2 da construção do novo terminal de contentores 

O início das atividades de operação e manutenção do novo terminal de contentores deverá ocorrer a partir 

de 2025 (APDL, 2017). 

O período de referência termina a 31 de dezembro de 2041, depois de decorrido o período de 25 anos (APDL, 

2017). 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco 
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3. Localização do projeto 

3.1. Localização do projeto 

O projeto localizar-se-á no distrito do Porto, concelho de Matosinhos, União das Freguesias de Matosinhos 

e Leça da Palmeira, concretamente, no molhe sul do porto de Leixões, no prolongamento do Terminal 

Multiusos e onde se encontra atualmente localizado o porto de pesca, área sob jurisdição da APDL (Desenho 

1). 

 
Fonte: João Ferrand - Fotografia; Lda (2014) 

Figura 3 – Porto de Leixões (vista aproximadamente O-E) 

O porto de Leixões localiza-se na costa noroeste da Península Ibérica, à latitude de 41º11’N e à longitude de 

8º42’W, a cerca de 2,5 milhas a norte da foz do rio Douro e junto à foz do rio Leça. 
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3.2. Áreas sensíveis 

A área prevista para a localização do projeto (excluindo a zona de estaleiro, que presentemente se 

desconhece) não interceta áreas classificadas como sensíveis, na aceção do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março, 

pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho). 

Quanto a áreas sensíveis classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, integradas na 

Rede Nacional de Áreas Protegidas (criada pelo Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro) e na Rede Natura 

2000 (cujo Plano Setorial foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de 

julho), na envolvente à área de implantação do projeto identificaram-se: 

• Reserva Natural Local do Estuário do Douro (Regulamento n.º 82/2009, de 12 fevereiro), 

a cerca de 5 km a sudeste; 

• Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica do 

Mindelo (Aviso n.º 17821/2009, de 12 de outubro), a cerca de 12 km a norte; 

• Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Valongo” (PTCON0024), a cerca de 18 km a este. 
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3.3. Instrumentos de gestão, servidões e restrições de utilidade 

pública 

Os instrumentos em vigor aplicáveis para a área de projeto e envolvente são: 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território; 

• Plano Nacional da Água; 

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça; 

• Plano de Ordenamento de Orla Costeira Caminha-Espinho (em revisão); 

• Plano Diretor Municipal (PDM) de Matosinhos; 

• Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Matosinhos e de Leça da Palmeira; 

• PU para a envolvente às Avenidas Eng. Duarte Pacheco, Comércio de Leixões, da Ponte 

Móvel à Rua de Sendim; 

• PU da Zona Antiga de Matosinhos entre o Porto de Leixões e a Rua Tomás Ribeiro; 

• PP do Lugar dos Paus; 

• PU para o quarteirão definido pela Rua Alfredo Cunha, Av. D. Afonso Henriques e Rua da 

Misericórdia; 

• PU para os quarteirões a Norte da Av. da República entre a Rua Heróis de França, Rua 

Tomás Ribeiro e Av. D. Afonso Henriques; 

• PP da Gist-Brocades 

De acordo com os instrumentos de ordenamento em vigor, e no que se refere à existência de condicionantes, 

servidões e restrições de utilidade pública, são válidas para a área do porto de Leixões e sua envolvente: 

• Reserva Ecológica Nacional; 

• Património classificado pela Direção-Geral do Património Cultural e respetivas Zona Geral 

de Proteção (ZGP) de 50 m e Zona Especial de Proteção (ZEP):  

- Forte de Leça da Palmeira e respetiva Zona Especial de Proteção e Zona non aedificandi; 

- Zona Especial de Proteção da Casa de Chá da Boa Nova e das Piscinas de Marés de Leça da 

Palmeira; 

- Padrão do Bom Jesus de Matosinhos e respetiva ZGP; 

- Forte de Leça da Palmeira ou «Castelo de Matosinhos» e respetiva ZEP e Zona non 

aedificandi; 

- Mercado Municipal de Matosinhos e respetiva ZEP; 

- Igreja Paroquial de Matosinhos e respetiva ZGP  

- ZEP da Casa de Chá da Boa Nova e das Piscinas de Marés de Leça da Palmeira; 

- ZEP e Zona non aedificandi da Ponte de Guifões. 
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• Oleodutos da Marginal de Leça da Palmeira, e Oleoduto e gasoduto de Matosinhos Sul; 

• Rede rodoviária nacional e regional  

• Rede ferroviária  

• Faixas de condicionamento altimétrico consequentes das zonas da servidão aeronáutica 

do Aeroporto (Decreto Regulamentar n.º 7/83, de 3 de fevereiro) 

• Domínio Público Hídrico. 
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3.4. Área de implantação e envolvente 

O projeto localizar-se-á no molhe sul do porto de Leixões, no prolongamento do Terminal Multiusos e onde 

se encontra atualmente localizado o porto de pesca. 

Inserido na área metropolitana do Porto, sob elevada influência desta cidade, o território envolvente ao 

porto de Leixões apresenta uma forte humanização, que materializa uma ampla mancha edificada 

revestindo praticamente a totalidade da área de estudo, sendo intercalada apenas pelos espaços verdes 

urbanos e alguns terrenos expectantes. 

A presença do porto de Leixões, na foz do rio Leça, determina que esta mancha urbana inclua também 

grandes indústrias associadas ou potenciadas por este. Este território, outrora rural, constitui atualmente 

uma área periurbana onde coexistem espaços residenciais, comerciais e industriais. 

Na envolvente direta da área de intervenção, em ambas as margens do rio Leça, a ocupação do solo é 

urbana. Leça da Palmeira e Matosinhos, a norte e a sul respetivamente, apresentam malhas urbanas 

consolidadas e estruturadas, que recentemente têm sido alvo de inúmeras requalificações, tornando-se 

muito atrativas à população que abandona a cidade do Porto. 

Seguidamente apresenta-se as características e funcionalidades das infraestruturas portuárias que 

compõem atualmente o porto de Leixões: 

• Cais Convencionais de Carga Geral e Granéis Sólidos – Compreendem a Doca 1 (Norte e 

Sul), a Doca 2 (Norte e Sul) e a Doca 4 Norte (ou Terminal de Granéis Agroalimentares). As 

principais mercadorias aqui movimentadas são: madeira em bruto, prensada e serrada, 

ferro e aço, rolos de chapa, pedras de granito, sucata, granéis agroalimentares, 

maquinaria em geral e as cargas de projeto, como geradores eólicos e transformadores; 

• Terminal de Petroleiros – O terminal de petroleiros, concessionado à Petrogal – Petróleos 

de Portugal, S.A., está ligado à refinaria através de pipelines e dispõe de três postos de 

acostagem (A, B e C), que transacionam mercadorias como: ramas de petróleo, produtos 

refinados diversos, gases de petróleo liquefeitos e produtos aromáticos; 

• Cais de movimentação de granéis líquidos – Em adição ao terminal petroleiro, a Doca 2 

Sul também permite a movimentação de granéis líquidos. As mercadorias movimentadas 

nesta doca sobretudo produtos asfálticos e fuelóleo destinados à CEPSA - Companhia 

Portuguesa de Petróleos, Lda, via pipeline; 

• Terminais de Contentores – Inclui os terminais de contentores Norte e Sul. O Terminal de 

Contentores Norte possui 6 ha de terraplenos e capacidade de armazenagem de 
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4 000 TEU. O Terminal de Contentores Sul abrange 16 ha de terraplenos e uma capacidade 

de 15 000 TEU; 

• Terminal Ro-Ro – O Terminal Roll-On Roll-Off está localizado na Doca 1 Norte oferecendo 

serviços de embarque e desembarque de carga rolante. A capacidade máxima de carga 

deste terminal é de 80 t e 24 t por eixo. Dispõe ainda de uma área de parqueamento para 

cerca de 100 trailers; 

• Terminal Multiusos – Este terminal situa-se no molhe Sul e destina-se essencialmente ao 

TMCD (Transporte Marítimo de Curta Distância), quer para Ro-Ro quer para Lo-Lo. O 

Terminal dispõe de uma área de terrapleno com cerca de 8 ha que serve de área de apoio; 

• Terminais de Cruzeiros – Inclui dois terminais de cruzeiros, um Sul e um Norte. O terminal 

de cruzeiros Norte está localizado na Doca 1, dispõe de um cais acostável com 300 m de 

comprimento e capacidade para receber navios com um comprimento máximo de 250 m. 

O terminal de cruzeiros Sul, recentemente inaugurado (2015), é composto por um cais 

para cruzeiros, com capacidade para receber navios com um comprimento máximo de 

300 m, uma estação de passageiros, um cais fluviomarítimo, um porto de recreio náutico 

e estacionamento para autocarros e viaturas ligeiras; 

• Doca de Recreio – Localizada no enraizamento do molhe norte, apresenta capacidade para 

248 lugares para amarração permanente e para amarração temporária capacidade de 

acostagem para 4 a 5 iates; 

• Porto de Pesca – Dispõe de três pontes-cais com 1 890 m de comprimento e onde podem 

acostar simultaneamente, 46 traineiras e 20 arrastões.  

Em termos de acessibilidades terrestres a Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões (VILPL), que faz a 

ligação entre o Porto de Leixões e a VRI, permite o acesso rodoviário à via estruturante de ligação Norte-Sul, 

IP1, e à via estruturante de ligação ao interior do país, IP4, permitindo segregar o tráfego portuário do tráfego 

local e melhorar a fluidez do trânsito na envolvente do Porto de Leixões.  

O porto está ainda conectado com os Itinerários Complementares IC1/A28, IC 23 e A41.  

Ao nível das ligações ferroviárias o porto encontra-se ligado à rede nacional por intermédio da linha de 

cintura do porto, ligação essa estabelecida através da Estação de Contumil. 

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. 

A manutenção dos fundos dos canais e das zonas de aproximação às infraestruturas portuárias são 

efetuadas com recurso a dragagens executadas periodicamente.  
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4. Identificação das questões significativas 

Neste capítulo efetua-se, com base nos elementos de projetos disponíveis, uma identificação preliminar das 

principais ações ou atividades suscetíveis de gerar impactes relevantes. Identificam-se, ainda, os potenciais 

impactes positivos e negativos significativos, e procede-se à seleção daqueles cuja análise se afigura mais 

relevante para a AIA. Procede-se também, à identificação dos aspetos que possam constituir condicionantes 

ao desenvolvimento do projeto e à identificação das populações e de outros grupos sociais potencialmente 

afetados ou interessados pelo projeto. 

 

4.1. Ações com potenciais impactes relevantes 

Das ações identificadas na seção 2.4 para a fase de construção, considera-se que poderão apresentar 

impactes relevantes as seguintes: 

• Atividades gerais associadas à obra e funcionamento das estruturas de apoio – incluem a 

montagem e funcionamento do estaleiro e de outras infraestruturas de apoio à obra, bem 

como a movimentação geral de veículos, maquinaria e equipamentos e trabalhadores 

envolvidos no processo construtivo; 

• Fornecimento de materiais à obra (p.ex. betão, pavimentos); 

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

instalação de redes técnicas e instrumentação); 

• Desativação e demolição de infraestruturas (nomeadamente, no porto de pesca); 

• Relocalização do porto de pesca e do terminal Ro-Ro (novas localizações ainda em 

estudo); 

Na fase de exploração, destacam-se as seguintes ações: 

• Presença do terminal 

• Tráfego marítimo, manobras e atracagem de navios de transporte de contentores  

• Funcionamento geral do novo terminal de contentores – inclui movimentação de 

funcionários, clientes, fornecedores no recinto; funcionamento de maquinaria e veículos 

necessários ao transporte da carga contentorizada; produção e gestão de efluentes e 

resíduos; carga e descarga de contentores, incluindo o funcionamento de equipamentos 

de cais, pórticos, e outros equipamentos de movimentação de contentores; 

abastecimento a navios (combustíveis, energia elétrica, lubrificantes, água, etc.); 

reparações de contentores e equipamentos diversos 

• Transporte de contentores, por ferrovia e/ou rodovia de, e para, destino final 
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• Manutenções periódicas do novo terminal de contentores – inclui reparações pontuais 

como sejam reparações de elementos dos cais, dos pavimentos, entre outras. 

 

4.2. Potenciais impactes significativos 

Atendendo às características conhecidas do projeto e intervenções previstas, traduzidas nas ações 

relevantes para efeito da AIA, consideram-se particularmente relevantes para a análise a efetuar no EIA, os 

seguintes impactes: 

 

• Poderão ocorrer impactes potencialmente significativos no ruído da envolvente devido às 

atividades construtivas e ao tráfego associado e, na fase de exploração, devido à 

movimentação de cargas no cais, e de navios, veículos pesados e comboios para 

movimentação de mercadorias. 

• Os impactes sobre os sistemas ecológicos, com maior relevância nos macroinvertebrados 

bentónicos e ictiofauna, em consequência da execução do terrapleno e do tráfego 

marítimo; 

• Os impactes sobre a paisagem, em consequência das atividades de construção e da 

presença física do novo terminal, bem como da permanência de equipamentos e 

infraestruturas portuárias e de contentores que constituirão os novos elementos visuais; 

• Os impactes sobre a socioeconomia, tanto a nível local como regional, através do aumento 

da oferta portuária, da introdução e indução de novas atividades económicas e da 

requalificação e regeneração do tecido empresarial, através da criação e/ou restruturação 

da oferta de emprego e, ainda da procura de serviços. De referir ainda potenciais impactes 

negativos associados à desativação do porto de pesca. 

Antecipa-se que os principais impactes cumulativos possam surgir da concretização do terminal de 

contentores juntamente com a concretização dos projetos descritos na seção 2.8, bem como com a operação 

atual do porto de Leixões. Tais impactes cumulativos far-se-ão sentir, presumivelmente, com maior 

incidência sobre: 

• Ruído; 

• Qualidade do ar;  

• Recursos hídricos superficiais; 

• Sistemas ecológicos; 

• Paisagem; 

• Socioeconomia. 
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4.3. Fatores ambientais relevantes 

Tendo em conta os potenciais impactes identificados, os fatores ambientais considerados relevantes para 

análise no EIA são os seguintes: 

• Clima; 

• Geologia e geomorfologia; 

• Recursos hídricos subterrâneos; 

• Hidrodinâmica e regime sedimentar; 

• Sedimentos; 

• Recursos hídricos superficiais; 

• Qualidade do ar 

• Ruído e vibrações; 

• Gestão de resíduos; 

• Sistemas ecológicos; 

• Ordenamento do território e condicionantes; 

• Paisagem; 

• Património cultural; 

• Socioeconomia. 
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4.4. Riscos ambientais 

Na fase de construção, os principais riscos ambientais devem vir a relacionar-se com: 

• Ocorrência de derrames e consequente contaminação do meio hídrico; 

• Ocorrência de incêndios e consequente emissão de poluentes atmosféricos e produção 

de águas de extinção e de lavagem com potencial de contaminação do meio hídrico; 

• Ocorrência de acidentes de que resultem derrames de substâncias poluentes e 

consequente contaminação do meio hídrico ou do solo. 

Na fase de exploração, os principais riscos ambientais devem vir a relacionar-se com: 

• Ocorrência de acidentes com derrames ou perdas de cargas para o meio hídrico e para o 

solo; 

• Ocorrência de incêndios e explosões com consequente emissão de poluentes 

atmosféricos e produção de águas de extinção e de lavagem com potencial de 

contaminação do meio hídrico; 

• Ocorrência de falhas na transferência de resíduos ou efluentes que possam resultar em 

derrames para o meio hídrico e consequente contaminação do mesmo; 

• Ocorrência de acidentes que possam resultar em derrames para o meio hídrico e 

consequente contaminação do mesmo; 

• Ocorrência de derrames ou perdas de materiais para o meio hídrico. 
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4.5. Condicionantes ao projeto 

A viabilidade da execução dos dois projetos associados descritos na seção 2.8 (presentemente em processo 

de AIA), constitui a principal condicionante ao projeto. 
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4.6. Identificação preliminar de grupos potencialmente afetados 

ou interessados pelo projeto 

Como beneficiários diretos do Projeto têm-se os transportadores marítimos/ armadores e os carregadores 

(importadores e exportadores), que beneficiarão, entre outros, da redução dos custos unitários de 

transporte, permitida pela possibilidade de entrada de navios de maior no porto de Leixões, tanto ao nível 

dos granéis, como dos contentores. 

Consequentemente, tais benefícios deverão vir a ser repercutidos em todo o hinterland do porto de Leixões, 

com impacto esperado positivo ao nível da economia tanto regional como nacional. 

No que respeita à população, os grupos sociais mais expostos aos eventuais impactes do projeto são, em 

particular: 

• População residente e trabalhadora no concelho; 

• Pescadores, utilizadores do porto de pesca. 
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5. Proposta metodológica  

5.1. Introdução 

O EIA, que avalia as fases de construção, exploração e desativação do projeto, tem como objetivos 

principais: 

• Identificar e avaliar antecipadamente os impactes e os riscos que potencialmente poderão 

vir a ser gerados pelos projetos a implementar, permitindo uma visão geral e uma 

atempada tomada de decisão, assim como minorar os impactes negativos e potenciar os 

impactes positivos previstos; 

• Indicar os métodos globalmente mais favoráveis para a implantação do projeto e 

consequente exploração em função de critérios ambientais e operacionais; 

• Indicar medidas e recomendações para os aspetos mais críticos relacionados com as 

afetações provocadas pelos projetos; 

• Satisfazer as exigências legais estabelecidas em matéria de AIA. 

Assim, o EIA compreende, para além de uma descrição do projeto, a caracterização do ambiente afetado 

pelos mesmos, a identificação e avaliação dos impactes ambientais decorrentes da sua implementação e a 

proposta de medidas de minimização dos impactes negativos e de potenciação dos impactes positivos 

significativos identificados. 

O âmbito geográfico base de análise do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) abrange, num primeiro nível, as 

áreas de intervenção direta e indireta do projeto.  

A área de influência direta deverá ser, numa primeira análise: 

• A área de implantação do novo terminal de contentores do Porto de Leixões (incluindo 

fundações);  

• Outras áreas adstritas à obra, como sejam, estaleiros e estruturas temporárias de apoio, 

são também considerados como área de intervenção direta, embora sejam estruturas de 

duração e com efeitos somente temporários, apenas na fase de construção. 

Além desses limites, considera-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. 

Não obstante, a abrangência espacial poderá ser alargada em função das análises específicas de cada 

componente ambiental/social e sempre que justificável. 
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Seguidamente são apresentadas metodologias específicas indicativas a adotar na caracterização do estado 

atual do ambiente que potencialmente poderá ser afetado pela implantação do projeto (seção 5.2) e da sua 

evolução sem o mesmo, bem como para a avaliação de impactes (seção 5.3), análise de impactes 

cumulativos (seção 5.4), medidas de minimização/compensação e programas de monitorização (seção 5.5) 

e avaliação global e comparação de alternativas (seção 5.6). 
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5.2. Caracterização do ambiente 

5.2.1. Aspetos gerais 

A caracterização do ambiente afetado pelo projeto deverá ser baseada nos elementos recolhidos em 

informação bibliográfica e cartográfica disponível e atualizada, recorrendo a estudos realizados e a projetos 

e planos existentes sobre a região, para além da consulta a entidades de posse de informação ambiental 

sobre a área, bem como ao reconhecimento do local.  

A caracterização da situação ambiental de referência poderá ser realizada a diferentes escalas, dependendo 

do descritor em análise, de modo a permitir a análise diferenciada dos impactes do projeto. 

Em termos globais, para a caracterização do estado atual do ambiente, no EIA, devem considerar-se todos 

os fatores ambientais suscetíveis de serem afetados pelo projeto bem como a inter-relação entre os 

mesmos. Em termos genéricos deve proceder-se à: 

• Definição da área de estudo para cada fator ambiental. 

• Apresentação de informação atualizada, sistematizada e direcionada para o fator 

ambiental e projeto em avaliação, georreferenciada sempre que possível, à escala 

adequada, acompanhada de cartografia, e com o nível de detalhe compatível com a 

importância atribuída aos diferentes fatores ambientais. 

• Apresentação da metodologia específica utilizada para cada fator ambiental e explicitação 

do grau de incerteza associado à caracterização efetuada. 

• Caracterização da previsível evolução do ambiente afetado caso o projeto não seja 

realizado (alternativa zero, ou seja, não concretização do Projeto). 
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5.2.2. Clima 

5.2.2.1. Objetivo e âmbito 

A caracterização da situação atual ao nível do clima apresenta os seguintes objetivos: 

• Enquadramento climático 

• Caracterização dos principais parâmetros meteorológicos para a área de estudo 

• Classificação climática da área de estudo de acordo com o método de Köppen e de 

Thornthwaite 

• Análise de projeções sobre alterações climáticas e sobre a ocorrência de fenómenos 

extremos para a área de estudo 

 

5.2.2.2. Área de estudo 

O âmbito geográfico base de análise deve abranger, num primeiro nível, as áreas de intervenção direta e 

indireta do projeto. A abrangência espacial deve ser alargada para as análises de enquadramento regional. 

Assim, para além de fatores gerais e regionais que condicionam as condições climatéricas, devem ser tidos 

em consideração fatores locais, como a distância ao mar e a orografia, responsáveis pelas variações 

significativas de determinados parâmetros meteorológicos, como temperatura do ar e precipitação. 

 

5.2.2.3. Tipo de informação 

Deverá proceder-se à recolha de: 

• Dados meteorológicos (precipitação, temperatura do ar, humidade relativa do ar, regime 

de ventos, nevoeiro e nebulosidade, evapotranspiração e insolação), mensais e anuais, 

na(s) estação(ões) climatológica(s) mais próxima(s) do projeto 

• Informação disponível em estudos realizados sobre condições climatéricas e alterações 

climáticas 

• Informação disponível em estudos realizados sobre a ocorrência de fenómenos extremos 

 

5.2.2.4. Fontes de informação 

• Dados publicados pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) 
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• Normais Climatológicas 

• Bibliografia da especialidade (estudos e publicações disponíveis relativas a condições 

climatéricas, alterações climáticas e fenómenos extremos) 

 

5.2.2.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

A caracterização do clima da região será efetuada com base nos dados meteorológicos mensais e anuais 

mais representativos da área de influência, ou seja, recolhidos na(s) estação(ões) climatológica(s) mais 

próxima(s) do projeto, mais particularmente sobre a precipitação, temperatura do ar, humidade relativa do 

ar, regime de ventos, nevoeiro e nebulosidade, evapotranspiração e insolação. 

No decurso da caracterização, e de acordo com a informação disponível, será abordado o tema das 

alterações climáticas, particularmente, a evolução climática de Portugal Continental e projeções e cenários 

climáticos, as tendências e conclusões dos estudos já realizados para Portugal, assim como, serão 

identificadas e analisadas situações de ocorrência de fenómenos esporádicos, mas extremos. 

A análise será suportada por quadros e figuras de apoio. 

Este fator servirá de base para a avaliação de outros descritores em análise. 

 

5.2.2.6. Cartografia 

Não aplicável. 
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5.2.3. Geologia e geomorfologia 

5.2.3.1. Objetivo e âmbito 

A caracterização da situação atual ao nível da geologia e geomorfologia apresenta os seguintes objetivos: 

• Enquadramento geológico e geomorfológico regional e local 

• Caracterização fisiográfica do troço costeiro em que se insere o porto de Leixões (declives, 

hipsometria) 

• Análise da evolução da linha de costa, incluindo em resultado de previsíveis alterações 

climáticas 

• Análise da topo-hidrografia dos fundos do Porto de Leixões 

• Enquadramento geotectónico 

• Vulnerabilidade à ocorrência de sismos  

• Vulnerabilidade à ocorrência de um tsunami 

• Potencial de liquefação dos solos em resultado de episódios sísmicos  

• Vulnerabilidade às alterações climáticas e previsível subida do nível do mar 

• Referência à eventual existência ou não de património ou valores geológicos que interesse 

preservar, bem como a recursos minerais 

• Contexto geotécnico e caracterização dos principais parâmetros geomecânicos dos 

terrenos a intervencionar 

 

5.2.3.2. Área de estudo 

O âmbito geográfico base de análise deve abranger, num primeiro nível, as áreas de intervenção direta e 

indireta do projeto. A abrangência espacial deve ser alargada para as análises de enquadramento regional; 

para o efeito as escalas a adotar devem ponderar as escalas a que se encontra a informação de base (carta 

geológica, neotectónica, etc.). 

 

5.2.3.3. Tipo de informação 

Deverá proceder-se à recolha de informação sobre: 

• Caraterização litológica, geomorfológica, estrutural, tectónica e neotectónica para a zona 

de implantação do projeto 

• Caraterização do sistema de falhas, fracturação e áreas de instabilidade 
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• Caraterização de eventual património ou valores geológicos e geomorfológicos com 

interesse conservacionista que ocorram na área do projeto  

• Levantamento das explorações atualmente existentes na região tendo em vista o 

aproveitamento de recursos minerais metálicos e não metálicos, bem como de eventuais 

ocorrências minerais que possam constituir um recurso geológico. 

 

5.2.3.4. Fontes de informação 

• Dados publicados/disponíveis em Universidades e LNEG/Geoportal LNEG 

• Estudos e Publicações científicas 

• DGEG, DRE e CM de Matosinhos 

• Carta geológica de Portugal e respetiva nota explicativa na escala 1:50.000 

• Carta neotectónica de Portugal Continental na escala 1:1.000.000 (Cabral, 1995) 

• Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (IM, 2000) 

• Carta de Intensidade Sísmica (escala internacional, período de 1901-1972)  

• Cartas Militares 1:25.000  

• Ortofotomapas 

• Levantamentos batimétricos  

• Resultados de sondagens geológicas 

• Resultados de campanhas de sedimentos 

• Reconhecimento de campo 

• Avaliação Nacional de Risco (ANPC, 2014) 

• Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Risco Sísmico na Área  

• Plano Municipal de Emergência 

• Zonamento sísmico do Eurocódigo 8 

• Classificação do Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes  

• Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

 

5.2.3.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

Para a caracterização geológica e geomorfológica deve proceder-se, numa primeira fase dos trabalhos, à 

recolha, análise e interpretação de todos os dados constantes na bibliografia e cartografia disponíveis 

(destacando-se a Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000, a informação do geoportal do LNEG, ou 

cartografia de maior pormenor de acordo com a informação disponível em estudos técnicos e científicos 

realizados na região). 
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Deve ser dada particular atenção a estudos de natureza geológica e geomorfológica realizados 

especificamente na área de intervenção e/ou que tenham sido elaborados na envolvente ao projeto. 

Destacam-se neste âmbito os trabalhos de: 

• Natureza geológica-geotécnica disponíveis (com particular destaque para a campanha de 

prospeção geológica e geotécnica a ser executada no âmbito do presente projeto), bem 

como os resultados de outras campanhas que tenham sido realizadas na envolvente ao 

projeto;  

• Caracterização de sedimentos. Os dados destas campanhas, aliados à informação 

disponível de outras campanhas executadas no Porto de Leixões, permitirão uma análise 

da forma como se distribuirão os sedimentos e como influenciam as características 

topográficas dos fundos na área de intervenção. 

A caracterização geológica deve compreender a descrição das principais unidades geológicas aflorantes e a 

análise da distribuição e representatividade dos tipos litológicos, quer em ambiente marinho, quer em 

ambiente terrestre.  

A caracterização geomorfológica deve compreender uma análise dos principais aspetos fisiográficos da área 

do Porto de Leixões e arredores, em geral, e da envolvente ao projeto, em particular. Devem ser identificadas 

e descritas as principais formas que constroem o relevo terrestre e em meio aquático, bem como uma análise 

dos agentes erosivos e dos processos determinantes da evolução dinâmica do sistema de transição. Refira-

se que nos últimos anos têm sido feitos estudos sobre a evolução morfossedimentar de praias próximas ao 

Porto de Leixões, devendo os resultados dos mesmos ser considerados na caracterização geomorfológica. 

Com base nos dados disponíveis deve ser efetuada uma análise da topografia e dos declives em meio 

terrestre e da profundidade dos fundos (batimetria), bem como uma análise das principais formas, génese 

e análise das suas características tendo em conta os processos morfodinâmicos predominantes.  

No âmbito da componente geomorfologia deve ainda ser feita uma análise de tendências de evolução do 

sistema de transição tendo por base informação histórica e científica publicada disponível, bem como na 

análise de fotografias aéreas disponíveis. Neste âmbito devem ser avaliadas as eventuais alterações à linha 

de costa, bem como a identificação da ocorrência de eventuais episódios extremos de galgamento na área 

a intervencionar. 

Pela sua interligação, a caracterização geomorfológica deve ser efetuada de forma articulada com a 

hidrodinâmica, o regime sedimentar e a qualidade dos sedimentos. 

O enquadramento tectónico recente da área de intervenção deve ser efetuado com recurso a informação 

constante na Carta Neotectónica de Portugal (escala 1:1.000.000), na qual constam as principais direções 
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de falhas ativas, ou seja, com movimentação nos últimos dois milhões de anos. Esta informação deve ser 

complementada com dados publicados relativamente à tectónica da área, onde são conhecidos acidentes 

tectónicos importantes no contexto geotectónico regional. 

No âmbito da caracterização da sismicidade devem ser analisados os registos históricos de sismos 

associados à posição do território português no contexto geotectónico mundial, ou seja, da interação 

interplacas tectónicas, bem como relacionados com movimentações de acidentes tectónicos intraplaca. 

A caracterização geológica deve ainda contemplar um levantamento das explorações atualmente existentes 

na região tendo em vista o aproveitamento de recursos minerais metálicos e não metálicos, bem como de 

eventuais ocorrências minerais que possam constituir um recurso geológico. Neste sentido devem ser 

contactadas a Direção Geral de Energia e Geologia, a Direção Regional de Economia, e a Câmara Municipal 

de Matosinhos com o objetivo de identificar pedreiras ou zonas com potencial interesse geológico. 

Deve ser identificado o património geológico e geomorfológico com interesse, e caso sejam identificadas 

estruturas e/ou formas que pela sua singularidade, sensibilidade ou raridade tenham interesse do ponto 

de vista científico, cultural e paisagístico, estas devem ser definidas como património de interesse a 

proteger e valorizar. 

Tendo como objetivo uma caracterização das principais unidades geotécnicas na área do projeto, serão 

analisados os registos das sondagens geológicas, dos ensaios de campo e dos ensaios geofísicos 

realizados. Será neste âmbito apresentada uma interpretação do dispositivo geológico e geotécnico local. 

Deve proceder-se à apresentação da caraterização geológica e geomorfológica da área de implantação do 

projeto, devidamente cartografada, com base na cartografia geológica existente e na recolha de informação 

junto das entidades acima referidas, incluindo também os resultados de campanhas de sondagens. 

O subcapítulo dos riscos geológicos deve ser analisado tendo em consideração o contexto geotectónico do 

país, em geral, e a atividade sísmica regional, em particular, e o contexto geológico local, nomeadamente 

em resultado da atividade neotectónica na região. Estes aspetos devem ser analisados em articulação com 

os restantes assuntos abordados na geologia e geomorfologia. 

Por fim, e num contexto de alterações climáticas, devem ser analisados os riscos associados à previsível 

subida do nível médio do mar e à ocorrência de episódios extremos (tempestades). 

 

5.2.3.6. Cartografia 

• Carta geológica à escala 1:50.000  
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• Carta de batimetria à escala 1:15.000  

• Carta de Isossistas de Intensidades máximas  

• Carta de intensidade sísmica 

• Mapas de zonamento sísmico com a área de implantação do projeto  
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5.2.4. Recursos hídricos subterrâneos 

5.2.4.1. Objetivo e âmbito 

A caracterização da situação atual ao nível dos recursos hídricos subterrâneos apresenta os seguintes 

objetivos: 

• Enquadramento hidrogeológico regional e local 

• Caracterização quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos subterrâneos da área em 

estudo e dos objetivos de qualidade e medidas previstos nos termos da DQA 

• Apresentação das características hidrodinâmicas e hidroquímicas dos aquíferos  

• Identificação das utilizações das águas subterrâneas 

• Identificação de zonas de máxima infiltração e de proteção de captações de 

abastecimento público 

• Identificação de pressões sobre as águas subterrâneas 

• Identificação da vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos 
 

5.2.4.2. Área de estudo 

O âmbito geográfico base de análise deverá abranger, num primeiro nível, as áreas de intervenção direta e 

indireta do projeto, enquadradas na(s) massa(s) de água subterrânea existentes no local de projeto. A 

abrangência espacial deverá ser alargada para as análises de enquadramento regional. 

 

5.2.4.3. Tipo de informação 

Deve proceder-se à recolha de informação que possibilite as seguintes análises para as áreas de intervenção 

do projeto: 

• Enquadramento hidrogeológico  

• Enquadramento da área de estudo no Plano de Gestão de Bacia de Região Hidrográfica do 

Cávado, Ave e Leça - RH2; identificação da(s) massa(s) de água subterrânea onde se 

localiza o projeto, das suas condições hidrodinâmicas e hidroquímicas 

• Identificação das captações de água subterrânea existentes na envolvente da área de 

projeto 

• Caracterização do meio hídrico subterrâneo (qualidade e quantidade) na área do porto de 

Leixões 

• Caracterização da vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos 
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5.2.4.4. Fontes de informação 

• Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH) 

• Geoportal do LNEG 

• Plano de Gestão de Bacia de Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça - RH2 

• Consulta a entidades (APA, LNEG, CM Matosinhos) 

• Estudos, publicações e artigos da especialidade 

• Reconhecimento de campo 

 

5.2.4.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

A caraterização dos recursos hídricos subterrâneos da área de implantação do projeto abrangerá como 

principais tarefas: 

• Compilação de dados que possibilitem a caracterização da quantidade e da qualidade da 

água subterrânea a nível local, com base nos elementos disponíveis 

• Avaliação da qualidade de água subterrânea de acordo com o quadro legal em vigor. 

Para a caracterização do estado atual dos recursos hídricos subterrâneos deve ser recolhida informação que 

permita uma caracterização abrangente e detalhada da situação que atualmente é conhecida sobre a massa 

de água subterrânea onde o projeto se encontra.  

O enquadramento hidrogeológico regional, ao nível da massa de água subterrânea, deve ser efetuado com 

base na informação constante no Plano de Gestão da Bacia de Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça - 

RH2, complementando, sempre que necessário, com informação resultante de estudos hidrogeológicos 

disponíveis para a massa de água em questão.  

Devem ser caracterizadas as principais unidades aquíferas, as zonas de infiltração máxima, os parâmetros 

hidráulicos, o balanço hídrico, as principais características de qualidade do meio hídrico subterrâneo e a 

avaliação do atual estado químico e quantitativo da massa de água subterrânea, bem como o previsto para 

2021 e 2027.  

Esta informação deve ser complementada com elementos que venham a ser disponibilizados por entidades 

a contactar e/ou que tenham sido publicados em artigos da especialidade ou no âmbito de teses de 

mestrado e de doutoramento.  

Para o inventário de pontos de água deve ser consultada a informação disponível no Sistema Nacional de 

Informação dos Recursos Hídricos e, de um modo mais abrangente, toda a informação de carácter 
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hidrogeológico da região em estudo, em particular constante em teses e publicações técnicas e científicas. 

Devem ainda ser consultados a ARH Norte, a Câmara Municipal de Matosinhos e o Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia, com o objetivo de analisar a informação disponível para a área de intervenção. Caso 

existam captações de abastecimento público devem ser apresentados os respetivos perímetros de proteção 

aprovados nos termos do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro. 

Relativamente à caracterização hidrodinâmica, e de acordo com os dados recolhidos, será dado particular 

destaque aos caudais extraídos das captações, ao fluxo subterrâneo, às taxas de recarga, à posição dos 

níveis piezométricos, bem como a outras características hidráulicas que permitam caracterizar o 

comportamento e o funcionamento da massa de água subterrânea. 

Para a caracterização hidroquímica devem ser descritas as características que regem a qualidade das águas 

subterrâneas, de acordo com os estudos existentes na área de influência do projeto e os dados oficiais 

disponíveis. Os resultados das análises químicas devem ser interpretados tendo em consideração o Valor 

Máximo Recomendado (VMR) e o Valor Máximo Admissível (VMA), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 236/98 

de 1 de agosto, identificando-se as situações que se desviam ao estipulado pela legislação em vigor. 

A vulnerabilidade à poluição dos recursos hídricos subterrâneos da área de estudo deve ser avaliada, 

considerando os fatores que mais influenciam a infiltração e a circulação de poluentes em profundidade.  

Nesta fase devem ser ainda identificadas as principais pressões difusas e pontuais que possam determinar 

a diminuição da qualidade das águas subterrâneas. 

Para objetivar a avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas deve ser aplicado um índice 

de suscetibilidade à poluição dos recursos hídricos subterrâneos. 

 

5.2.4.6. Cartografia 

• Enquadramento da área de implantação do projeto na(s) massa(s) de água subterrânea – 

escala 1:50.000 

• Localização de captações de água subterrânea na área de projeto e envolvente 
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5.2.5. Hidrodinâmica e regime sedimentar 

5.2.5.1. Objetivo e âmbito 

A caracterização da situação atual da hidrodinâmica e regime sedimentar apresenta os seguintes objetivos: 

• Caracterização dos principais agentes hidrodinâmicos 

• Caracterização hidrodinâmica na área do Porto de Leixões (circulação e nível de água; 

agitação local) 

• Caracterização do regime sedimentar regional e local 

• Caracterização dos potenciais efeitos expetáveis das alterações climáticas na área de 

influência do projeto 

 

5.2.5.2. Área de estudo 

A área de estudo deverá abranger o porto de Leixões (estuário do rio Leça) e área adjacente (até às praias 

de Matosinhos e Internacional e ao canal de acesso ao porto de Leixões), e a área da plataforma continental 

adjacente ao porto. 

 

5.2.5.3. Tipo de informação 

Deve proceder-se à recolha de informação sobre: 

• Circulação costeira; 

• Agitação marítima; 

• Vento; 

• Batimetria; 

• Dinâmica sedimentar; 

• Evolução dos fundos na zona interior do porto de Leixões; 

• Evolução do volume anual de material dragado 

 

5.2.5.4. Fontes de informação 

• Instituto Hidrográfico 

• Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

• APDL 

• Bibliografia especializada 
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• Estudos de hidrodinâmica efetuados pelo LNEC, INAG e MARETEC para a área do porto de 

Leixões e envolvente, ou outros estudos especializados, realizados em projetos de 

natureza semelhante e ou complementares, em estruturas portuárias e ou em obras de 

defesa e regularização costeira. 

 

5.2.5.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

Com base na recolha de informação junto das entidades referidas (onde se incluem simulações matemáticas 

através de modelos hidrodinâmicos, incluindo módulos de transporte de sedimentos), deve-se caracterizar 

a hidrodinâmica e a deriva de sedimentos ao nível local, e representar os resultados de forma gráfica. 

A análise a realizar no âmbito da hidrodinâmica e regime sedimentar, deve compreender o estudo das 

condições naturais que regem a evolução da área em avaliação e zonas próximas, incluindo o estuário do 

rio Leça, constituindo esta informação uma base para a avaliação ambiental.  

Esta análise deve dar particular atenção à informação resultante das simulações matemáticas a realizar no 

âmbito da presente prestação de serviços através de um modelo hidrodinâmico bidimensional devidamente 

calibrado para as condições locais e do estuário, e do modelo de geração e propagação de ondas concebido 

para as zonas costeiras, capaz de simular as condições de refração e difração da agitação marítima local.  

Refira-se que a análise desta vertente ambiental deverá complementar a análise a elaborar ao nível da 

geologia/geomorfologia, neste último caso face à inter-relação existente entre a morfologia e a evolução 

que caracteriza o sistema de transição em que se insere o projeto. Deve ser também de particular relevância 

a relação entre a hidrodinâmica e o regime sedimentar, a qualidade da água, os sedimentos e os sistemas 

ecológicos, descrevendo-se a articulação destas componentes nos respetivos descritores.  

Com base na informação bibliográfica disponível e com os resultados das simulações matemáticas deve ser 

avaliada de forma quantificada a evolução dos fundos e das condições hidrodinâmicas, de forma a detetar 

qual a evolução previsível dos sistemas costeiros em presença sem a realização do projeto. 

Devem ainda ser tidos em conta no âmbito deste capítulo fenómenos meteorológicos resultantes das 

alterações climáticas, designadamente, a expetável subida do nível do mar e a ocorrência de fenómenos 

meteorológicos extremos.  
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5.2.5.6. Cartografia 

Não aplicável.  
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5.2.6. Sedimentos 

5.2.6.1. Objetivo e âmbito 

A caracterização no âmbito do presente descritor apresenta os seguintes objetivos: 

• Apresentar a situação atual e o histórico dos resultados da qualidade dos sedimentos nos 

últimos anos no Porto de Leixões, incluindo a classificação do grau de contaminação dos 

mesmos 

• Analisar o significado local e regional dos sedimentos amostrados a partir dos dados de 

composição física e química amostrados 

• Determinação da origem dos sedimentos e da compatibilidade face ao contexto 

sedimentar da célula sedimentar costeira em que o projeto se insere 

 

5.2.6.2. Área de estudo 

Porto de Leixões, entre a embocadura e o canal de acesso às docas e área envolvente ao porto de Leixões, 

incluindo as praias de Matosinhos e Internacional. 

 

5.2.6.3. Tipo de informação 

Deve proceder-se à recolha da informação que possibilite a caracterização físico-química de sedimentos na 

área de estudo, incluindo resultados de campanhas de caracterização de sedimentos realizadas na 

envolvente.  

 

5.2.6.4. Fontes de informação 

• Resultados de anteriores campanhas de caracterização de sedimentos realizadas no Porto 

de Leixões e áreas envolventes 

• Cartografia de projeto com a representação da área a dragar (caso venha a ser prevista 

esta operação no projeto) 

• Simulações hidrodinâmicas e de transporte sedimentar  

• Trabalho de campo e análises laboratoriais 
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5.2.6.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

• Recolha de resultados de anteriores campanhas de sedimentos em bibliografia e estudos 

similares realizados na área de estudo 

• Realização de trabalho de campo compreendendo campanha de amostragem de 

sedimentos na área de intervenção direta do projeto. As amostras devem ser devidamente 

referenciadas ao local da recolha; deve ser preenchida uma ficha de campo para cada 

estação de amostragem, entre outras, com as seguintes informações: a designação do 

código da estação de recolha, da data da recolha, da cota da superfície dos fundos e da 

espessura da sequência estratigráfica amostrada 

• Tratamento e interpretação de resultados nos termos da Portaria nº 1450/2007, de 12 de 

novembro 

A contaminação de sedimentos depositados no estuário do Leça é historicamente conhecida, tendo sido 

efetuados, em diversas áreas e ao longo dos anos, estudos para análise e avaliação das concentrações de 

metais e compostos orgânicos em profundidade.  

É num contexto de potencial contaminação dos sedimentos que no âmbito do presente Estudo de Impacte 

Ambiental deve ser prevista a realização de uma campanha de recolha e análise físico-química destinada à 

caracterização dos sedimentos. 

O objetivo da referida campanha é avaliar o grau de contaminação dos sedimentos considerando a 

legislação em vigor (Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro – diploma que fixa as regras do regime de 

utilização dos recursos hídricos) e tendo em vista a caracterização de eventuais materiais a dragar, e, 

consequentemente, avaliar os impactes ambientais, definir as condicionantes, as medidas e as 

recomendações necessárias, quer para o manuseamento dos sedimentos a dragar, quer para a seleção do 

destino final. 

A caracterização da situação de referência deve compreender a análise laboratorial de um conjunto de 

parâmetros estipulados na Portaria nº 1450/2007 de 12 de novembro, nomeadamente: 

• Caracterização física – compreendendo a análise da distribuição da fração grosseira 

(areia+seixo) e da fração fina (silte+argila). Deve ainda ser analisada e interpretada a 

informação referente à densidade das partículas sólidas com dimensão granulométrica 

inferior a 2 mm e à percentagem de sólidos presentes nas amostras; 

• Caracterização química – a avaliação do grau de contaminação das amostras de 

sedimentos deve ser efetuada à luz da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, 

diploma onde figura a tabela de classificação de sedimentos em função dos teores em 
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metais e compostos orgânicos e a partir da qual se devem identificar os parâmetros 

críticos e os problemas de qualidade dos dragados.  

Com base nos dados acima deve ainda proceder-se ao cálculo da distribuição da contaminação 

(extrapolações e simulação 2D e 3D para cálculo da contaminação potencial e estimativa de volumes de 

material contaminado). 

 

5.2.6.6. Cartografia 

• Localização de estações de amostragem de sedimentos realizadas no Porto de Leixões– 

escala 1:10.000 

• Mapa da área a dragar (caso venha a ser prevista esta operação no projeto) e da 

contaminação de sedimentos nessa área – escala 1:10.000 

• Cartografia da dinâmica sedimentar à escala da célula litoral – direção e sentido d0s 

trânsitos sedimentares costeiros – escala 1:15.000 
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5.2.7. Recursos hídricos superficiais 

5.2.7.1. Objetivo e âmbito 

A caracterização da situação atual ao nível dos recursos hídricos superficiais apresenta os seguintes 

objetivos: 

• Enquadrar a área de estudo nas massas de água superficiais 

• Caracterizar o estado final, químico e ecológico, os objetivos de qualidade e as medidas 

previstas da DQA, para as massas de água da área em estudo 

• Identificação de fontes de pressão e de poluição e os principais usos da água 

• Caracterizar quantitativamente os recursos hídricos superficiais e o regime hídrico  

• Caracterizar vulnerabilidade a fenómenos extremos (cheias) e alterações climáticas (risco 

de inundação) 

 

5.2.7.2. Área de estudo 

O âmbito geográfico base de análise deverá abranger, num primeiro nível, as áreas de intervenção direta e 

indireta do projeto, enquadradas nas massas de água superficiais existentes no local de projeto. A área 

adjacente (praias de Matosinhos e Internacional) deverá ser considerada para as análises de qualidade. 

 

5.2.7.3. Tipo de informação 

Deverá proceder-se à recolha de informação que possibilite as seguintes análises para as áreas de 

intervenção do projeto: 

• Enquadramento da área de estudo no Plano de Gestão de Bacia de Região Hidrográfica do 

Cávado, Ave e Leça - RH2: identificação da massa de água em que se insere a área de 

estudo, das suas características qualitativas e quantitativas, do estado ecológico e 

químico, das principais pressões que a influenciam, dos objetivos ambientais de 

qualidade estabelecidos e das medidas previstas nos termos da DQA 

• Enquadramento da área de estudo no Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região 

Hidrográfica 2 – Cávado, Ave e Leça (verificação da localização, ou não, em zona crítica) 

• Caracterização do regime hídrico 

• Identificação e caraterização dos usos atuais associados às massas de água superficial 

potencialmente afetadas pelo projeto 
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• Campanha de caracterização da qualidade da água do porto de Leixões 

• Fenómenos extremos (cheias) e alterações climáticas (risco de inundação) 
 

5.2.7.4. Fontes de informação 

• Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) 

• Plano de Gestão de Bacia de Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça - RH2 

• Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica 2  

• Resultados de campanhas de amostragem realizadas no porto de Leixões 

• Reconhecimento de campo 
 

5.2.7.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

No âmbito do descritor recursos hídricos superficiais deve ser efetuada uma caracterização enquadradora 

do sistema hidrológico tendo por base uma revisão dos estudos existentes para a área de estudo e de 

enquadramento do projeto.  

A caracterização hidrológica deve basear em elementos cartográficos e bibliográficos disponíveis para a 

área de estudo, com particular destaque para o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e 

Leça - RH2, complementada com visita técnica de campo. 

A caracterização do funcionamento hidrológico deve compreender: 

• A identificação dos sistemas hídricos que possam ser direta ou indiretamente afetados 

pelo projeto, e da sua estrutura organizativa (bacia hidrográfica e sub-bacia afluente); 

• A caracterização das condições de escoamento e caudais característicos, bem como dos 

caudais de cheia; 

• A identificação dos utilizadores dos recursos hídricos. 

Para a caracterização química deve recorrer-se aos dados disponibilizados no Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica e no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH - APA), bem como a 

eventuais dados que venham a ser disponibilizados por outras entidades, como por exemplo a APDL. 

Os resultados de qualidade da água devem ser comparados com a legislação vigente na matéria. 

Para a análise ao estado ecológico da massa de água deve recorrer-se aos dados disponibilizados no Plano 

de Gestão da Região Hidrográfica, em articulação com a análise desenvolvida no descritor sistemas 

ecológicos. 
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Devem ser identificadas as principais pressões sobre as massas de água superficiais abrangidas, com base 

no Plano de Gestão da Região Hidrográfica, no reconhecimento de campo a realizar e na informação 

bibliográfica que esteja disponível. 

Deve ser avaliada a vulnerabilidade à ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos, nomeadamente 

no que respeita às inundações. 

 

5.2.7.6. Cartografia 

• Carta de recursos hídricos superficiais à escala 1:25.000 contendo: a localização e 

identificação da rede hidrográfica interferida pelo projeto; a delimitação das bacias 

hidrográficas e das massas de água do Plano de Gestão de Bacia de Região Hidrográfica 

do Cávado, Ave e Leça; a localização de fontes de poluição e de captações de água 

superficial na área de projeto e envolvente; a localização de pontos de monitorização da 

qualidade da água na área de projeto 
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5.2.8. Qualidade do ar 

5.2.8.1. Objetivo e âmbito 

A caracterização da qualidade do ar tem por objetivo: 

• Caracterização da qualidade do ar com base nas medições dos poluentes (NO2, PM10 e 

SO2) efetuadas nas estações da rede nacional de medição da qualidade do ar existentes 

na envolvente mais próxima. Comparação dos valores medidos (5 anos de dados 

validados) com valores limite legislados; 

• Inventariação das principais fontes emissoras atualmente existentes na zona de 

implantação do projeto; 

• Identificação e caracterização dos recetores sensíveis existentes no domínio em estudo 

(habitações, hospitais, escolas, etc..).  

 

5.2.8.2. Área de estudo 

O âmbito geográfico base de análise deverá abranger as áreas de intervenção direta e indireta do projeto, 

enquadradas na região Norte.  

 

5.2.8.3. Tipo de informação 

Os elementos que se devem reunir para uma boa caracterização da área em estudo assentam nos seguintes 

aspetos: 

• Levantamento das principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos na área em 

estudo, incluindo fontes fixas (indústrias) e móveis (tráfego); 

• Características atuais da qualidade do ar ambiente (para os parâmetros NO2, PM10 e 

SO2); 

• Identificação e caracterização de recetores sensíveis ou potencialmente sensíveis a 

impactes na qualidade do ar na zona envolvente do projeto. 

 

5.2.8.4. Fontes de informação 

• Inventário nacional de emissões de poluentes atmosféricos  
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• Base de dados online da Qualidade do ar (QualAr) (APA) 

• Consulta a entidades: IPMA, APA, CCDR Norte, APDL 

• Modelação da dispersão atmosférica (modelo AERMOD) 

• Reconhecimento de campo para identificação e caracterização das fontes de emissão e 

recetores sensíveis 

 

5.2.8.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

A caracterização da qualidade do ar compreenderá: 

• Localização das estações da rede de monitorização da qualidade do ar da região Norte  

• Caracterização da qualidade do ar com base em medições de poluentes efetuadas em 

estações na envolvente ao projeto  

• Geração de um ano de dados meteorológicos (base horária) das variáveis com especial 

influência na dispersão de poluentes para o local do futuro terminal, com recurso a 

modelo 

• Caracterização das condições meteorológicas na envolvente da área em estudo, com base 

no ano de dados meteorológicos horários estimados, validado face à Normal 

Climatológica da região 

• Levantamento das principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos na área em 

estudo, incluindo fontes fixas (indústrias) e móveis (tráfego) 

• Modelação da dispersão atmosférica entrando em linha de conta com as condições locais 

e as fontes emissoras  

• Identificação e caracterização de recetores sensíveis ou potencialmente sensíveis a 

impactes na qualidade do ar na zona envolvente do projeto 

• Análise da evolução da qualidade do ar, considerando-se a ausência de intervenção como 

uma das possíveis opções. 

 

5.2.8.6. Cartografia 

• Cartografia com a identificação: dos pontos de monitoramento da qualidade do ar, das 

principais fontes de poluição atmosférica na área de influência do projeto, da localização 

do projeto e seus acessos e dos recetores sensíveis  
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5.2.9. Ruído e vibrações 

5.2.9.1. Objetivo e âmbito 

• Caracterização do ruído a nível local, nos períodos diurno, de entardecer e noturno, 

apresentando os níveis de exposição ao ruído na área de implementação do projeto para 

os recetores sensíveis identificados. 

• Caracterização do ambiente vibrátil atual 

 

5.2.9.2. Área de estudo 

O âmbito geográfico base de análise deverá abranger, num primeiro nível, as áreas de intervenção direta e 

indireta do projeto. Deverão ser abrangidos os recetores sensíveis e fontes de ruído na envolvente do porto 

de Leixões. 

 

5.2.9.3. Tipo de informação 

Os elementos que se devem reunir para uma boa caracterização da área em estudo assentam nos seguintes 

aspetos: 

• Classificação de zonas sensíveis e mistas no município 

• Elementos cartográficos que permitam a modelação do ruído (complementares à 

topografia do projeto) 

• Recetores sensíveis localizados na área de influência acústica e vibrátil do projeto 

• Identificação da rede viária existente e prevista a servir o novo terminal de contentores 

• Identificação de zonas urbanas consolidadas ou a consolidar e equipamentos sensíveis 

• Dados e projeções de tráfego rodoviário, ferroviário e marítimo existente e previsto 

 

5.2.9.4. Fontes de informação 

• Mapa de ruído de Matosinhos 

• Mapa estratégico de ruído de Matosinhos 

• Informação resultante de contatos com entidades: Câmara Municipal de Matosinhos; APA; 

Estradas de Portugal; REFER; APDL 

• Campanha de medições in situ dos níveis sonoros e de vibrações atuais  
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• Cartografia 1:25.000  

• Levantamentos cartográficos de projeto 

• Estudos de tráfego 

• Planos de Urbanização na envolvente 

 

5.2.9.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

• Recolha de dados relevantes para a caracterização das ocupações existentes e previstas, 

em particular dos usos sensíveis e ocupações ruidosas, complementados com visitas ao 

local 

• Recolha de informação que permita caracterizar os fluxos de tráfego rodoviário, ferroviário 

e marítimo existentes e previstos 

• Campanhas de medição dos níveis de ruído nos períodos diurno, do entardecer e noturno. 

As campanhas de medições de caracterização devem cumprir as condições da 

normalização em vigor, atualmente, a NP ISO 1996 e as indicações emanadas no “Guia 

Prático para Medições de Ruído Ambiente”, da APA 

• Campanhas de medição do ambiente vibrátil atual seguindo as especificações dos 

critérios LNEC 

• Identificação com apontamentos fotográficos das medições realizadas, e localização dos 

pontos de medição e dos recetores sensíveis associados  

• Análise e tratamento da informação recolhida de acordo com o Decreto-Lei nº 9/2007 de 

17 de janeiro (com posteriores alterações)  

• Análise da evolução do ambiente sonoro e vibrátil atual, considerando-se a ausência de 

intervenção como uma das possíveis opções (situação de referência) 

 

5.2.9.6. Cartografia 

• Mapas de ruído para Lden e Ln, à escala 1:25 000 ou 1:15 000 

• Localização do projeto, de recetores sensíveis e dos pontos de medição do ruído e 

vibrações, à escala 1:15 000 
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5.2.10. Gestão de resíduos  

5.2.10.1. Objetivo e âmbito 

Caracterização e identificação dos sistemas de gestão de resíduos que servem a área em estudo e da 

disponibilidade de serviços específicos para as necessidades do projeto, incidindo sobre a informação 

relativa a: fontes de produção de resíduos, incluindo os resíduos gerados pelos navios, entidades gestoras, 

disponibilidade de destinos finais e sua localização. 

 

5.2.10.2. Área de estudo 

O âmbito geográfico base de análise deverá abranger as áreas de intervenção direta e indireta do projeto, 

enquadradas na área de abrangência dos sistemas de gestão de resíduos que servem a área de estudo 

(incluindo respetivos destinos finais). 

 

5.2.10.3. Tipo de informação 

• Informação sobre os sistemas de gestão de resíduos: descrição; disponibilidade de 

serviços específicos para as necessidades do projeto; infraestruturas de apoio à gestão 

de resíduos; fontes de produção de resíduos; presença de resíduos industriais perigosos 

• Informação sobre os operadores de resíduos locais 

 

5.2.10.4. Fontes de informação 

• Câmara Municipal de Matosinhos 

• APA 

• CCDR-Norte 

• APDL 

• INE 

• Entidades responsáveis pela gestão de resíduos 

• Reconhecimento de campo 
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5.2.10.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

• Pesquisa de informação das entidades que fazem a gestão dos sistemas de recolha de 

resíduos urbanos e não urbanos 

• Compilação das possíveis soluções de encaminhamento de resíduos a nível local e 

regional. 

 

5.2.10.6. Cartografia 

Não aplicável 
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5.2.11. Sistemas ecológicos 

5.2.11.1. Objetivo 

Deverá proceder-se à recolha de informação que possibilite as seguintes análises para as áreas de 

intervenção do projeto: 

• Identificação da interceção e/ou proximidade do projeto a áreas classificadas e de 

importância ecológica  

• Caracterização dos principais habitats, comunidades ou espécies da fauna e flora 

aquáticos e terrestres potencialmente afetados pelo projeto 

• Identificação, quantificação e distribuição de espécies com relevância conservacionista 

e/ou científica 

 

5.2.11.2. Área de estudo 

O âmbito geográfico base de análise deve abranger, num primeiro nível, as áreas de intervenção direta e 

indireta do projeto, abarcando as diferentes componentes em meio terrestre e aquático. A abrangência 

espacial deve ser alargada, quando pertinente, para uma contextualização ecológica da área. 

 

5.2.11.3. Tipo de informação 

Deverá proceder-se à recolha de informação sobre: 

• Áreas classificadas e de importância ecológica  

• Habitats 

• Caracterização das comunidades planctónicas, de macroalgas, de macroinvertebrados 

bentónicos, de ictiofauna e pradarias de ervas marinhas 

• Caracterização das comunidades terrestres (flora, répteis, anfíbios, mamíferos de 

pequeno porte e avifauna) 

• Espécies protegidas e/ou ameaçadas na área de estudo 
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5.2.11.4. Fontes de informação 

• Trabalhos técnicos e científicos na área de estudo, bem como de publicações em revistas 

científicas ou por entidades públicas, entidades privadas de defesa do meio ambiente e 

outras similares 

• Bibliografia da especialidade incluindo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

• Diretiva de Habitats e Diretiva de Aves Convenções de Bona, Berna e Washington 

• Levantamentos de campo em meio aquático e terrestre 

• Análise e interpretação de ortofoto mais atual disponível 

 

5.2.11.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

Deve proceder-se à recolha da informação atualizada sobre a área de intervenção direta e envolvente, 

através da consulta de trabalhos técnicos e científicos aí realizados, complementada com trabalhos de 

campo. 

Os trabalhos de campo devem incidir sobre a zona aquática e sobre a zona terrestre da área de estudo, e 

visam a identificação e a contextualização das espécies referenciadas em face dos habitats disponíveis.  

Para a inventariação das comunidades florísticas e faunísticas terrestres devem ser feitos levantamentos de 

campo assentes em percursos aleatórios pela área de estudo com registo de observações diretas e indiretas 

(vestígios de presença). Os percursos aleatórios devem incluir a diversidade ecológica existente passível de 

albergar exemplares dos vários grupos faunísticos em estudo. Na concretização de qualquer observação 

positiva deve ser efetuado o registo do habitat em causa e o registo fotográfico quando possível. As espécies 

devem ser identificadas no local, e os vestígios de presença devem ser devidamente documentados (registo 

fotográfico com escala) para posterior identificação. Deve proceder-se a um levantamento bibliográfico e de 

campo sobre a potencial presença e situação das plantas vasculares aquáticas do tipo ervas marinhas, 

nomeadamente do género Zostera. 

Para a prospeção de macroalgas e para a inventariação das comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos devem ser realizados lançamentos de uma draga de mão (ou similar) na área de intervenção 

direta do projeto. Em caso de deteção de um banco de macroalgas, devem ser efetuados lançamentos nas 

áreas adjacentes de forma a limitar espacialmente o banco existente. A caracterização das comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos deve ser feita através da recolha e análise de amostras de sedimento, para 

a identificação das espécies e comunidades presentes, com determinação da riqueza específica e 

abundância das espécies, e cálculo dos índices de diversidade de Shannon-Wiener e Equitabilidade, e dos 

índices de constância e dominância; deve ainda ser avaliada a tolerância e sensibilidade dessas 

comunidades. 
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5.2.11.6. Cartografia 

• Carta de habitats, ocorrência de espécies protegidas e/ou ameaçadas à escala 1:50.000 

• Localização dos pontos de amostragem de macroinvertebrados bentónicos 

• Localização dos bancos de macroalgas e de pradarias marinhas, se existentes. 
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5.2.12. Ordenamento do território 

5.2.12.1. Objetivo 

A caracterização da situação atual ao nível do ordenamento do território visa identificar, localizar e 

caracterizar os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), condicionantes ao uso do solo e servidões e 

restrições de utilidade pública, em vigor ou previstos, para a área de estudo. 

 

5.2.12.2. Área de estudo 

Faixa de 200 m em volta das instalações portuárias do Porto de Leixões 

 

5.2.12.3. Tipo de informação 

Deverá proceder-se à recolha de informação sobre: 

• Programas operacionais e planos estratégicos relevantes (Quadro Estratégico Comum da 

União Europeia para 2014-2020; QREN – Portugal 2020; PNPOT; POVT; Plano Operacional 

Regional do Norte 2020; Plano Estratégico de Infraestruturas e Transportes – Horizonte 

2014-2020; Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira; Programa 

Operacional Mar 2020; Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo; Estratégia para o 

aumento da competitividade portuária 2017-2026) 

• Instrumentos de Gestão Territorial de âmbito nacional, setorial, municipal, em vigor ou em 

elaboração, com incidência territorial na área de estudo 

 

5.2.12.4. Fontes de informação 

• SNIT/Sistema Nacional de Informação Territorial 

• Programas operacionais e planos estratégicos 

• PDM de Matosinhos  

• Planos de Urbanização na envolvente do projeto 

• Contactos com entidades: CCDR Norte; CM Matosinhos; ICNF; APA  

• Reconhecimento de campo 
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5.2.12.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

A apresentação da caraterização do ordenamento do território passará por: 

• Levantamento bibliográfico  

• Integração da informação dos IGT com incidência territorial, em ambiente SIG 

• Análise da articulação do projeto com modelos de desenvolvimento preconizados em 

programas operacionais e planos estratégicos 

• Enquadramento, relação de usos e ocupação do solo e verificação dos índices urbanísticos 

especificados no regulamento do PDM e dos outros IGT, em articulação com o projeto  

• Identificação das áreas sensíveis na aceção do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março), das servidões e 

restrições de utilidade pública na área de estudo e da conflitualidade com o projeto. 

 

5.2.12.6. Cartografia 

• Cartografia com extratos das Plantas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM à 

escala 1:10.000  

• Cartografia com extrato da REN à escala 1:10.000 
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5.2.13. Paisagem 

5.2.13.1. Objetivo e âmbito 

A caracterização da situação atual ao nível da paisagem visa: 

• Identificar os elementos condicionadores da visualização da paisagem; 

• Definir as unidades e subunidades de paisagem; 

• Caracterizar a estrutura e funcionalidade da paisagem, relações de visibilidade, evolução 

da dinâmica paisagística; 

• Determinar o valor cénico e a qualidade visual da área do projeto e da envolvente e a sua 

vulnerabilidade e capacidade de absorção. 

 

5.2.13.2. Área de estudo 

O âmbito geográfico base de análise deverá abranger, num primeiro nível, as áreas de intervenção direta e 

indireta do projeto.  

A abrangência espacial deverá ser alargada ao troço da orla costeira da Área Metropolitana do Porto, na 

envolvente da foz do rio Leça, integrando o concelho de Matosinhos e abrangendo áreas limítrofes dos 

concelhos do Porto e Gaia. Neste contexto, a delimitação da área de estudo deverá ser suportada num 

critério principal de acuidade visual.  

Neste caso, face à localização, configuração da linha de costa e as acessibilidades existentes, propõe-se um 

buffer de 3 km (um valor considerado padrão, internacionalmente aceite e considerado numa vasta tipologia 

de projetos), em torno de todas as componentes/áreas do projeto. Este buffer poderá ser estendido até um 

máximo de 5 km (limite da acuidade visual), em função das características e expressão vertical do projeto. 

 

5.2.13.3. Tipo de informação 

Deve proceder-se à recolha de informação sobre: 

• Unidades de paisagem da área de inserção do projeto  

• Usos do solo 

• Locais com maior presença de observadores  

• Valores visuais e intrusões visuais 
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5.2.13.4. Fontes de informação 

• Cartas Militares 1:25 000; 

• Modelo digital do terreno;  

• Cartografia de projeto; 

• Ortofotomapa; 

• Carta de usos do solo (COS 2010); 

• Trabalho de campo; 

• Cartas de ordenamento e de condicionantes do PDM de Matosinhos e do Porto (concelho 

na área de estudo). 

 

5.2.13.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

A caracterização da paisagem deverá envolver: 

• Pesquisa bibliográfica; 

• Fotointerpretação do uso do solo e confirmação com trabalho de campo; 

• Utilização de ferramentas de análise espacial em ambiente SIG; 

• Identificação e descrição da unidade de paisagem de Portugal Continental (considerando 

as unidades definidas em Cancela d'Abreu et al., 2004) em que se insere a área de estudo; 

• Delimitação e descrição de subunidades de paisagem para a área de estudo, de acordo 

com as suas características biofísicas e de ocupação do solo; 

• Caracterização do ambiente visual da área de estudo: 

- Determinação da qualidade visual da paisagem (com base em parâmetros como a escala, o 

enquadramento, a diversidade, a harmonia, o movimento, a textura, a cor e a singularidade, 

associados a características intrínsecas da paisagem como o relevo, a exposição e a 

presença de linhas de água, e a características extrínsecas refletidas na ocupação e 

humanização do território, e intrusões visuais); 

- Determinação da capacidade de absorção visual da paisagem, com base no estudo das 

visibilidades [determinado com base na morfologia do terreno – modelada e representada 

em Modelo Digital do Terreno (MDT)], considerando-se a situação mais desfavorável (sem 

vegetação), e na ocupação do solo e na seleção de um conjunto significativo de potenciais 

pontos de observação, representativos da presença humana no território em análise – 

povoações, frente marítima, vias e outros locais pertinentes – distribuídos dentro do buffer 

considerado]. Para estes locais será gerada a respetiva bacia visual. A determinação do grau 

exposição visual (e consequente capacidade de absorção) resultará da análise do número 
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de bacias visuais que se sobrepõem/intersetam em cada ponto/pixel do MDT, expressando 

graficamente de quantos pontos de observação o mesmo é visível, na referida carta, isto é, 

se essa área está muito ou pouco exposta visualmente e por isso se revela menor ou maior 

capacidade de absorção, respetivamente; 

- Aferição da sensibilidade visual da paisagem com base no cruzamento da absorção visual 

determinada com a qualidade visual. 

- Proceder-se-á ainda à análise da evolução deste descritor, considerando-se a ausência de 

intervenção como uma das possíveis opções. 
 

5.2.13.6. Cartografia 

Devem ser elaboradas cartas temáticas em ambiente SIG à escala 1:25.000, podendo ser considerada a 

escala 1:50 000, sempre que se mostre necessário à avaliação; a cartografia deverá ser elaborada sobre a 

base da Carta Militar, de forma translúcida, incluindo as componentes do projeto e o limite da área de estudo 

da paisagem, relativas à seguinte informação: 

• hipsometria; 

• declives; 

• exposições; 

• unidades e subunidades de paisagem; 

• qualidade visual da paisagem; 

• absorção visual da paisagem; 

• sensibilidade da paisagem (obtida por cruzamento da carta de qualidade visual e da carta 

de absorção visual). 
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5.2.14. Património Cultural 

5.2.14.1. Objetivo 

A caracterização da situação atual ao nível do património cultural visa identificar os elementos patrimoniais 

existentes na área de influência do projeto, de acordo com a Lei do Património Cultural (Decreto-Lei 

nº107/2001 de 8 de setembro), com o Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-lei nº164/14 de 

4 de novembro, em conformidade com as Circulares e outras disposições imanadas da Direção Geral do 

Património Cultural (DGPC). 

O estudo patrimonial tem como objetivo identificar pré-existências de forma a avaliar posteriormente o 

potencial risco que pode ocorrer decorrente da implementação do projeto.  

 

5.2.14.2. Área de estudo 

O âmbito geográfico base de análise deve abranger as áreas de intervenção direta e indireta do projeto. 

Contudo, para uma melhor compreensão da realidade que possa vir a ser identificada a análise de 

enquadramento deve ser mais abrangente em termos espaciais.   

 

5.2.14.3. Tipo de informação 

• Elementos abrangidos por figuras de proteção, nomeadamente os imóveis classificados 

ou outros monumentos e sítios  

• Elementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que constem em 

inventários patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e valor 

se encontra convencionado 

• Elementos singulares e vestígios materiais de antropização do território, ilustrativos de 

processos tradicionais de organização do espaço e de exploração dos seus recursos 

naturais, em suma, do modus vivendi de povos e populações que aí tenham habitado ou 

passado 

As realidades passíveis de integrar o presente estudo são: 

• Elementos arquitetónicos e arqueológicos de reconhecido interesse patrimonial ou 

científico, nomeadamente achados isolados, manchas de dispersão de materiais, 

estruturas parcialmente cobertas; 
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• Estruturas marítimo-portuárias, nomeadamente varadouros/ ancoradouros, estaleiros, 

zonas de abandono, cais, porto; 

• Estruturas hidráulicas e industriais; 

• Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

• Estruturas de apoio de interface marítima; 

• Estruturas funerárias 

• Elementos náuticos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, nomeadamente: 

• Elementos náuticos isolados; 

• Embarcações e/ou navios de tradição local; 

• Embarcações e/ou navios de tradição regional; 

• Embarcações e/ou navios da Antiguidade (tradições milenares a clássica); 

• Embarcações e/ou navios de tradição islâmica; 

• Embarcações e/ou navios de tradição ibero-Atlântica; 

• Embarcações e/ou navios de época moderno-contemporânea. 

 

5.2.14.4. Fontes de informação 

• Inventários Patrimoniais de organismos públicos 

• Base de dados Endovelicus, da Divisão de Inventário, Documentação e Arquivo (DIDA) da 

Direção Geral do Património Cultural (DGPC); 

• Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA) do Instituto da Habitação 

e Reabilitação Urbana (IHRU) 

• Bibliografia especializada  

• Instituições públicas ou privadas da especialidade (associações locais e regionais de 

património)  

• Plano Diretor Municipal de Matosinhos 

• Campanha de prospeção a realizar no âmbito do EIA 

 

5.2.14.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

• Pesquisa bibliográfica e contatos com as diferentes entidades de modo a proceder à 

identificação de imóveis e sítios classificados, bem como as interligações destes com as 

populações 

• Identificação de momentos particulares em que ocorram eventos coletivos de índole 

cultural ou religioso 
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• A partir dos dados recolhidos, produção de cartografia de suporte aos trabalhos de campo 

com definição do potencial arqueológico da área  

• Prospeção arqueológica dirigida  

• Caracterização do património e elaboração de fichas de inventário para cada elemento 

patrimonial identificado e caracterizado 

• Análise da relação entre os diferentes elementos. 

A equipa, a ser previamente autorizada pela Tutela do Património, deve integrar arqueólogo com 

experiência comprovada. 

 

5.2.14.6. Cartografia 

• Cartografia com os elementos patrimoniais identificados à escala 1:25.000, para 

complementar as fichas de inventário. 
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5.2.15. Socioeconomia 

5.2.15.1. Objetivo 

A caracterização da situação atual ao nível da socioeconomia visa a identificação das principais 

características socioeconómicas da área em estudo, do concelho e da Área Metropolitana do Porto. Visa 

ainda a caracterização da procura e oferta existente e prevista de infraestruturas similares. 

 

5.2.15.2. Área de estudo 

O âmbito geográfico base de análise deverá abranger, num primeiro nível, as áreas de intervenção direta e 

indireta do projeto (inseridas na freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira).  

Como áreas de influência alargada deverão considerar-se o concelho de Matosinhos, a Área Metropolitana 

do Porto e para efeitos de comparação, o território do Continente. 

 

5.2.15.3. Tipo de informação 

Caraterização da população e das atividades económicas às escalas nacional, regional, concelhia e da 

freguesia, através da análise de parâmetros, tais como: 

• População (n.º habitantes; densidade populacional; TMCA; índice de envelhecimento; 

população flutuante; saldo migratório; saldo natural; estrutura etária; nível de instrução)  

• Condições de habitabilidade (n.º alojamentos familiares; taxa de crescimento médio anual 

de alojamentos familiares; idade média dos edifícios) 

• Atividades económicas (evolução do VAB das empresas) 

• Atividades piscatórias 

• Emprego (população empregada por atividade económica) e desemprego (evolução da 

taxa de desemprego; indicadores de desemprego) 

• Mobilidade 

• Oferta de equipamentos de mobilidade, sociais, de lazer e outros relevantes 

• Estrutura e evolução da carga movimentada nos portos portugueses, com enfoque na 

carga contentorizada e nas projeções existentes para o Porto de Leixões em termos de 

tráfego de contentores 

• Evolução recente no setor do transporte de carga contentorizada 

• Objetivos (estratégicos) associados à construção do terminal de contentores 
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• Atividade portuária (transporte de mercadorias; porto de pesca; terminal de cruzeiros) 

• Acessibilidades e volumes de tráfego nas vias a afetar pelo projeto 

 

5.2.15.4. Fontes de informação 

• INE 

• CCDR Norte 

• CM Matosinhos 

• IMT – Movimento de Carga e de Navios nos Portos do Continente 

• IEFP – Estatísticas Mensais por Concelhos  

• Estudos e planos estratégicos de âmbito nacional, regional e concelhio  

• Ortofotomapas 

• Outras fontes de informação a definir 

 

5.2.15.5. Metodologias de recolha e tratamento de informação 

Recolha de informação bibliográfica, análise e interpretação da mesma, com vista à apresentação da 

caraterização socioeconómica. 

 

5.2.15.6. Cartografia 

• Carta dos serviços afetados à escala 1:25.000 

• Carta com a localização e identificação dos principais núcleos urbanos, unidades 

industriais, infraestruturas e equipamentos coletivos à escala 1:25.000  
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5.2.16. Evolução previsível na ausência do projeto 

A análise da situação futura sem o projeto (também designada como opção zero) tem por objetivo, descrever 

a evolução da área de estudo até ao ano horizonte do projeto na ausência do mesmo, numa vertente local 

(área do projeto) e numa vertente regional. 

A análise local da evolução local baseia-se essencialmente no conhecimento de projetos e/ou planos de 

desenvolvimento da zona de implantação do projeto, bem como de compromissos urbanísticos. Assim, 

deverão ser contactadas as entidades com responsabilidade na administração dos terrenos em causa, ou 

seja, a APDL e a CM de Matosinhos. 

Entre outras fontes de informação, para a evolução da situação de referência sem projeto, deverão ser 

considerados os seguintes documentos: 

• Instrumentos de gestão territorial especialmente de âmbito regional e municipal em vigor 

ou em elaboração, com incidência territorial na área de estudo, em especial os modelos 

de desenvolvimento territorial preconizados 

• Estudos de evolução da procura do transporte marítimo no porto de Leixões 

• Quadro legal, nacional e europeu, em matéria de ambiente 

Deverão ser descritas as tendências de evolução esperadas para cada descritor abordado no EIA. 
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5.3. Avaliação de impactes  

5.3.1. Aspetos gerais 

A identificação, previsão e avaliação de impactes deve ser desenvolvida para todas as fases do projeto – 

construção, exploração e desativação, e deve, sempre que possível, privilegiar os aspetos quantitativos, 

tendo em conta as ações do projeto e a sua relação com o descritor em causa. 

A identificação de impactes constitui o primeiro momento da análise e consiste num levantamento 

preliminar de impactes resultando do cruzamento das ações de projeto (nas diferentes fases) com as 

variáveis consideradas no âmbito de cada descritor ambiental. 

O âmbito de análise é definido em função do descritor ambiental, tendo subjacente a área de implantação 

do projeto e a área envolvente diretamente afetada, conforme indicado na seção 5.2. 

A previsão de impactes tem como objetivo fundamental aprofundar o conhecimento das ligações de causa 

e efeito entre as ações do projeto e os potenciais efeitos ambientais delas resultantes, configurando futuros 

cenários possíveis, utilizando, para tal, os métodos e técnicas mais adequados e exequíveis às exigências e 

limitações de um EIA. 

A generalidade das previsões de impactes realizados no EIA é baseada nos seguintes passos: 

• Análise das ações de construção, de exploração e de desativação do projeto, recorrendo 

aos elementos do projeto e à experiência profissional dos técnicos envolvidos; 

• Recolha e análise de informação sobre impactes verificados em projetos similares, 

recorrendo mais uma vez à experiência profissional dos técnicos envolvidos; 

• Discussão da previsão realizada com outros membros da equipa do EIA e outros 

especialistas com experiência prática no âmbito da avaliação ambiental de projetos. 

A previsão de impactes baseia-se na análise de cenários (com e sem projeto) e desenvolve-se, 

frequentemente, recorrendo a metodologias de tipo qualitativo, sendo complementada sempre que possível 

por uma quantificação baseada na medição de áreas ou do número de elementos afetados, entre outros. 

Nalguns casos particulares, recorre-se a modelos matemáticos. 

A avaliação de impactes resulta das análises anteriores, tendo como objetivo construir e proporcionar uma 

noção da importância, ou significado, dos impactes analisados recorrendo, para tal, à sua classificação 

através de um conjunto de parâmetros previamente definidos. 
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Esta classificação, embora recorra a uma chave comum, tem de ser efetuada com base em critérios 

específicos e próprios a cada descritor em análise, tendo em conta as suas especificidades.  

A classificação visa criar um denominador comum que permite sistematizar a informação e estabelecer 

comparações relativas. 

Deste modo, para cada impacte deverá ser adotada uma classificação atendendo a cada um dos seguintes 

parâmetros: 

• Sentido valorativo (negativo, nulo ou positivo); 

• Tipo de ocorrência/incidência (diretos ou indiretos); 

• Probabilidade de ocorrência (certos, prováveis, improváveis ou de probabilidade 

desconhecida); 

• Duração (temporários ou permanentes); 

• Magnitude (fraca, média ou forte); 

• Grau de significância (muito significativos, significativos ou pouco significativos); 

• Reversibilidade (reversíveis ou irreversíveis); 

• Desfasamento no tempo (imediatos, de médio prazo ou de longo prazo); 

• Âmbito espacial (local, regional ou nacional); 

• Tipo de interação (cumulativos ou sinergéticos). 

Deve ser apresentada a metodologia utilizada para os diferentes fatores ambientais, incluindo 

nomeadamente a respetiva fundamentação científica, a incerteza associada aos métodos, bem como os 

critérios utilizados na determinação da magnitude e significância dos impactes. 

A avaliação de impactes realiza-se após consideração da integração de medidas que permitam evitar ou 

mitigar os impactes identificados, referindo-se, portanto, aos impactes residuais. No entanto, sempre que 

se considere relevante deve proceder-se à avaliação de impactes com e sem medidas mitigadoras. 

Caso existam alternativas de construção, as mesmas deverão ser comparadas no âmbito da avaliação de 

impactes de cada fator ambiental. 

Em seguida apresenta-se a proposta metodológica para identificação e avaliação de impactes, para cada 

fator ambiental relevante anteriormente identificado. 
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5.3.2. Clima 

A identificação e avaliação de impactes deve ter em consideração a medida em que as ações de projeto 

poderão desencadear alterações sobre as variáveis climáticas. 

Dadas as características do projeto em questão, não são previsíveis numa primeira análise impactes de 

qualquer natureza sobre o clima da região. Contudo, este fator servirá de base para a avaliação de outros 

descritores em análise, nomeadamente a qualidade do ar ou os riscos geológicos no contexto das alterações 

climáticas. De acordo com os fenómenos extremos identificados serão avaliados os seus potenciais efeitos 

na área de influência do projeto e, caso justificável, propostas recomendações e medidas de minimização 

de impactes. 

 

5.3.3. Geologia e geomorfologia 

Com base na caracterização da situação de referência e nas ações de projeto, devem ser avaliados os 

impactes provocados, nas diversas fases do projeto. Não obstante outras ações do projeto que se venham 

a revelar importantes, listam-se algumas das ações a considerar na avaliação dos impactes no contexto 

geológico e geomorfológico: 

✓ Influência das dragagens (caso venham a ocorrer) e da imersão de sedimentos na fisiografia dos 

fundos e nas condições de evolução das unidades geomorfológicas locais e do sistema de 

transição 

✓ Construção do terrapleno, sua interação com a frente de descarga do aquífero livre e alteração da 

linha de costa 

✓ Balanço de terras  

✓ Necessidade de recorrer a recursos geológicos por não ser possível obter os volumes necessários 

à construção do terrapleno através do material dragado 

✓ Alterações na hidrodinâmica que impliquem impactes sobre afloramentos ou depósitos 

sedimentares na zona costeira 

A identificação e avaliação de impactes deve ter em consideração a medida em que as ações de projeto 

poderão desencadear: 

• Alterações nas condições geológicas e geomorfológicas locais 

• Afetar afloramentos geológicos com interesse científico ou didático 
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• Necessidade de recursos geológicos para a concretização do projeto  

• Alterações às características dos fundos marinhos 

• Alterações ao transporte e deposição de sedimentos 

• Alterações na estabilidade do troço costeiro 

Sob o ponto de vista dos riscos geológicos, refira-se que o projeto resultará numa interferência superficial 

no meio geológico (sem alterações significativas ao nível das tensões em profundidade e que possam ser 

geradoras de acidentes tectónicos), pelo que não será responsável por fenómenos de sismicidade induzida. 

Não são esperados impactes do projeto no que respeita aos riscos sísmicos ou a riscos de outra natureza. 

Refira-se, contudo, que a natureza de determinados riscos geológicos poderá refletir-se no projeto, razão 

pela qual a sua consideração é de particular relevância. 

Para a avaliação de impactos cumulativos devem considerar-se os resultados dos trabalhos de modelação 

numérica ou outros estudos especializados, realizados em projetos de natureza semelhante e ou 

complementares, em estruturas portuárias e ou em obras de defesa e regularização costeira. 

 

5.3.4. Recursos hídricos subterrâneos 

A avaliação de impactes deve ser analisada tendo em conta as transformações que decorrerão com a 

implementação do projeto e a avaliação dos efeitos na hidroquímica e hidrodinâmica, tendo em atenção o 

comportamento hidrogeológico das unidades aquíferas e a sua vulnerabilidade, e de que forma as 

intervenções se refletirão sobre as características de funcionamento e de qualidade dos aquíferos. 

Os aspetos seguintes devem ser analisados: 

• Condução geral das obras e implementação de novas infraestruturas (estaleiro e acessos, 

por exemplo) e sua influência nas condições de recarga e na qualidade da água 

subterrânea 

• Interferência nos aspetos quantitativos e qualitativos do meio hídrico subterrâneo em 

resultado das escavações em terrenos contaminados, se aplicável 

• Interferência da construção do terrapleno na frente de descarga do aquífero livre 

• Interferência do projeto com captações de água subterrânea 

• Consumo de água subterrânea e finalidades do mesmo 

• Ocorrência de acidentes e potencial de afetação da qualidade da água subterrânea  

• Oscilação da superfície água doce/água salgada e potenciais efeitos nas águas 

subterrâneas 

• Contaminação do meio hídrico subterrâneo 
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• Alterações nas condições de recarga de aquíferos 

• Violação da legislação em vigor 

 

5.3.5. Hidrodinâmica e regime sedimentar 

A identificação e avaliação de impactes deve ter em consideração a medida em que as ações de projeto 

poderão desencadear: 

• Alterações diretas e indiretas nas condições hidrodinâmicas e no regime sedimentar  

• Afetação nas condições do mar para os usos atuais  

• Alterações da estabilidade hidromorfodinâmica do canal de acesso e da bacia de 

acostagem e de manobra 

• Aumento da erosão e da ocorrência de galgamentos da praia de Matosinhos 

Devem ser avaliados os impactes da construção do terrapleno, das operações de dragagem e de destino do 

material dragado (se aplicável), e do tráfego marítimo nas mesmas, quer da estabilidade 

hidromorfodinâmica do canal de acesso e das bacias de acostagem e de manobra.  

Devem ser ainda avaliadas quais as zonas que poderão ser afetadas por sedimentos postos em suspensão 

durante as dragagens ou durante a imersão de sedimentos. Os resultados obtidos para os sedimentos 

postos em suspensão durante as dragagens devem ser utilizados para avaliar os efeitos sobre a qualidade 

da água e os sistemas ecológicos.  

Para a avaliação de impactos cumulativos devem considerar-se os resultados dos trabalhos de modelação 

numérica ou outros estudos especializados, realizados em projetos de natureza semelhante e ou 

complementares, em estruturas portuárias e ou em obras de defesa e regularização costeira. 

 

5.3.6. Sedimentos 

Com base na informação obtida no âmbito da campanha de sedimentos e em dados obtidos de anteriores 

campanhas realizadas, por exemplo, no âmbito da Empreitada de Dragagens de Manutenção de Fundos nos 

Porto de Leixões 2015/16, devem ser identificados e avaliados os impactes ambientais das operações de 

dragagem e do destino final dos mesmos sobre as componentes ambientais qualidade da água, sistemas 

ecológicos, as condições hidrodinâmicas e o regime sedimentar, e a geologia e geomorfologia. 
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Neste âmbito, destaca-se o recurso à modelação matemática com o objetivo de avaliar a dispersão de 

sedimentos na coluna de água e os potenciais efeitos no sistema de transição. 

A identificação e avaliação de impactes deve ter em consideração a medida em que as ações de projeto 

poderão desencadear: 

• Ressuspensão de partículas para a coluna de água 

• Remobilização de metais e compostos orgânicos adsorvidos nos sedimentos 

• Contaminação dos sedimentos 

• Aproveitamento de sedimentos para a reposição do ciclo sedimentar e a proteção das 

zonas com risco de erosão 

Para a avaliação de impactos cumulativos devem considerar-se os resultados dos trabalhos de modelação 

numérica ou outros estudos especializados, realizados em projetos de natureza semelhante e ou 

complementares, em estruturas portuárias e ou em obras de defesa e regularização costeira. 

 

5.3.7. Recursos hídricos superficiais 

A identificação e avaliação de impactes deve ter em consideração a medida em que as ações de projeto 

poderão desencadear: 

• Alterações à qualidade dos recursos hídricos superficiais locais (incluindo eventuais 

situações acidentais, bem como eventuais impactes decorrentes de dragagens, caso as 

mesmas venham a ser contempladas no projeto) 

• Alterações nas condições hidrológicas 

• Criação de superfícies impermeabilizadas e outros obstáculos à infiltração e escoamento 

superficial  

• Violação da legislação em vigor 

• Afetação do estado (químico e ecológico) da(s) massa(s) de água em que se insere o 

projeto face ao objetivo ambiental de qualidade definido 

• Afetação dos usos da água: análise de alterações à qualidade da água do porto de Leixões 

para fins conquícolas e à qualidade balnear na praia de Matosinhos 

• Alteração da vulnerabilidade a fenómenos meteorológicos extremos. 

Caso venham a realizar-se dragagens, devem ser avaliados os impactes causados pelas mesmas e pela 

imersão de sedimentos na qualidade da água; para o efeito deve recorrer-se a resultados de simulação de 

processos de dispersão e avaliação de tempos de residência na água.  
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5.3.8. Qualidade do ar 

A identificação e avaliação de impactes deve ter em consideração a medida em que as ações de projeto 

poderão desencadear: 

• Alteração a parâmetros de qualidade do ar, nomeadamente, PM10, NO2 e SO2 

• Aumento das emissões de Gases com Efeito de Estufa provenientes da atividade do 

terminal, tendo em conta a combustão de combustíveis fósseis associada ao tráfego 

rodoviário, ao tráfego marítimo e às máquinas não rodoviárias (não elétricas) 

• Violação da legislação em vigor 

• Afetação de recetores sensíveis 

A estimativa de emissões para a situação futura, com projeto, deve incluir as várias atividades identificadas 

com emissões de poluentes. Quando possível, as atividades do projeto e respetivas emissões atmosféricas 

devem ser relativizadas face à situação atual (ex. aumento de percentagem no tráfego de pesados nas vias 

afetadas e consequente aumento de percentagens nas emissões de NO2 e percentagem de PM10). 

O domínio de aplicação do modelo AERMOD a utilizar deve ser suficiente para abranger a área envolvente, 

acessos à área de projeto e recetores sensíveis onde se façam sentir aumentos nas concentrações de 

poluentes atmosféricos devidos ao projeto. 

Os resultados da modelação devem ser apresentados em mapa. Os resultados apresentados devem permitir 

verificar o cumprimento de todos os valores limite para os poluentes identificados como relevantes. 

 

5.3.9. Ruído e vibrações 

A identificação e avaliação de impactes deve ter em consideração a medida em que as ações de projeto 

poderão desencadear: 

• Alteração às condições de ruído e vibração local 

• Violação dos limites legais aplicáveis (face à classificação acústica em presença) 

• Afetação de recetores sensíveis (incluindo a verificação do cumprimento do critério de 

incomodidade) 

Assim, a identificação e avaliação de impactes deve ser efetuada através da comparação dos valores 

previstos com os valores medidos in situ, e através de confrontação dos respetivos valores globais com os 

limites legais (ruído: DL9/2007) e de Boa Prática (vibração: Critérios LNEC). 
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Para tal deve ser efetuada: 

• A análise da evolução do ruído e da evolução vibrátil, considerando-se a ausência de 

intervenção como uma das possíveis opções (situação de referência);  

• A previsão dos níveis sonoros nos recetores individualizados, tendo por base dados de 

emissão sonora, de mobilidade das principais fontes de ruído previstas e a sua 

localização; 

• A previsão dos níveis vibráteis nos recetores individualizados, tendo por base dados de 

emissão vibrátil das atividades prevista para o Terminal e os dados de mobilidade das 

principais fontes previstas (com especial para a geração de tráfego). 

Para o ruído, deve recorrer-se a modelo de simulação acústica 3D, e à elaboração de mapas de ruído 

particular do projeto, com vista a prospetivar os níveis sonoros nos recetores potencialmente mais afetados 

pelo ruído associado ao projeto e as possibilidades de incumprimento legal. 

 

5.3.10. Gestão de resíduos  

A identificação e avaliação de impactes deve ter em consideração a medida em que as ações de projeto 

poderão desencadear: 

• Produção de resíduos e alterações nos sistemas de gestão de resíduos existentes, tendo 

em conta: a tipologia de resíduos gerados, a sua quantidade, a disponibilidade de opções 

de destino final e a capacidade das mesmas para a receção de resíduos. 

 

5.3.11. Sistemas ecológicos 

A identificação e avaliação de impactes que as diferentes ações de projeto poderão desencadear sobre os 

habitats e comunidades biológicas deve assentar sobretudo na avaliação da sua importância ecológica e 

conservacionista. 

Atendendo às características do projeto, a avaliação de impactes a produzir deve ter em consideração em 

que medida as diferentes ações de projeto poderão desencadear: 

• Alterações nos habitats terrestres e aquáticos existentes (perdas/ganhos; 

afetação/contaminação/valorização) 
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• Perturbações nas comunidades terrestres e aquáticas presentes 

(alteração/eliminação/afugentamento) 

• Introdução de espécies exóticas 

• Afetação de zonas sensíveis 

A interação inequívoca entre os sistemas ecológicos e outras componentes, nomeadamente “hidrodinâmica 

e regime sedimentar”, “sedimentos” e “recursos hídricos superficiais” deve ser devidamente considerada, 

quer no âmbito da caraterização da situação atual, quer no âmbito da avaliação dos impactes decorrentes 

das várias intervenções a realizar para a implantação no projeto. Refira-se, a título de exemplo, a pertinência 

dos resultados das análises de qualidade dos sedimentos, pelo perigo de ressuspensão de contaminantes 

eventualmente presentes para o meio aquático e sua posterior disseminação no meio biótico. 

 

5.3.12. Ordenamento do território 

A identificação e avaliação de impactes deve ter em consideração a medida em que as ações de projeto: 

• Se articulam com os modelos de desenvolvimento e as estratégias de promoção de 

atividade portuária  

• Se relacionam com as figuras de ordenamento e estatutos de proteção  

• Se sobrepõe/afetam condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública 

• Implicam a criação de novas condicionantes, servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública 

 

5.3.13. Paisagem 

A identificação de impactes avaliará os impactes estruturais, funcionais, visuais e residuais (não passíveis 

de minimização / eliminação) das ações do projeto, nas fases de construção e de exploração. 

Neste contexto, as componentes do projeto deverão ser objeto de avaliação individualizada, procedendo-

se também à apreciação do conjunto: 

• Na avaliação de impactes estruturais / funcionais na paisagem, deve ser considerada a 

ocultação de uma superfície de água, a alteração de morfologia e a alteração da linha de 

costa, mesmo que no caso em análise esta já corresponda a uma artificialização. São 

igualmente entendidos como impactes estruturais e funcionais, alterações de curso de 
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canais, desmatações, impermeabilizações, alteração de morfologia (aterros e escavação). 

Cada componente do projeto deverá ser avaliada individualmente em relação à natureza 

destes impactes; 

• Para a análise das alterações no ambiente visual da paisagem, face à presença de 

recetores sensíveis e à sensibilidade visual da paisagem, deve ser avaliada a magnitude 

da intrusão visual para cada componente ou área do projeto, tendo em conta diferentes 

raios de visibilidade (entre 500 e 5000 metros), considerando a distância a que a vista 

humana permite distinguir com nitidez uma estrutura desta tipologia, e a distância a partir 

da qual esta se começa a diluir na paisagem envolvente, tornando-se impercetível. 

A bacia visual do projeto deve ser representada graficamente, distinguindo as áreas visíveis e não visíveis 

e os pontos de observação considerados. 

A metodologia deve recorrer à geração de bacias visuais, sobre o Modelo Digital do Terreno, utilizando um 

raio de 3 km e à cota mais desfavorável da componente e/ou área do projeto em causa. As componentes do 

projeto para as quais poderão ser realizadas as bacias visuais incluem: estaleiros, terraplenos, parques de 

materiais, bacia de acostagem e de manobra, canal de acesso, área de contentores completa à cota mais 

desfavorável; e outras estruturas lineares ou verticais que caracterizam as infraestruturas deste tipo, como 

os cais de acostagem, os pórticos de cais e os pórticos de parque ou outras naves industriais.  

Em função do faseamento construtivo do Novo Terminal de Contentores, as bacias visuais considerarão a 

delimitação da área correspondente a cada fase.  

A avaliação do impacte visual através das bacias visuais deverá ser complementada com outros elementos 

que se mostrem necessários à avaliação, nomeadamente, perfis, fotografias ou simulações visuais 3D. 

Na análise deverão ser quantificados os observadores potenciais e povoações, assim como as áreas 

definidas pelas classes de qualidade visual, sendo este um critério básico, dada a afetação da integridade 

visual das referidas áreas. 

A significância do impacte visual, de acordo com o definido no quadro seguinte, corresponderá à valoração 

crescente do impacte visual negativo numa escala de “pouco significativo” a “muito significativo”, 

considerando-se que a gravidade dos impactes ganha maior significância quando a intrusão visual 

determinada pelo projeto é elevada, e coincide com áreas de moderada a elevada sensibilidade, e quando 

a intrusão visual do projeto é moderada e coincide com áreas de elevada sensibilidade paisagística. 
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Quadro 5 – Avaliação da significância dos impactes visuais sobre a paisagem 

Magnitude da 

intrusão visual 

Sensibilidade visual 

Reduzida Moderada Elevada 

Reduzida Impacte pouco significativo Impacte pouco significativo Impacte significativo 

Moderada Impacte pouco significativo Impacte significativo Impacte muito significativo 

Elevada Impacte significativo Impacte muito significativo Impacte muito significativo 

 

5.3.14. Património cultural 

Pretende-se efetuar a avaliação dos impactes do projeto sobre os potenciais valores patrimoniais que se 

venham a identificar, nas suas diferentes fases de construção, exploração e desativação. Para além da 

natureza do impacte, deve considerar-se a importância específica do património em questão. 

Tendo por base o património identificado e as características do projeto deve proceder-se à avaliação do 

impacte do projeto sobre cada ocorrência patrimonial identificada. Para além da natureza do impacte, 

considerar-se-á a importância específica das ocorrências patrimoniais. 

A proposta de medidas deve ponderar as soluções concretas de minimização dos impactes negativos 

previstos, bem como as propostas de salvaguarda, valorização ou recuperação dos elementos patrimoniais 

potencialmente afetados pela implementação do projeto, as quais devem atender às diferentes fases de 

projeto, nomeadamente prévia à obra, de construção e exploração. 

Numa análise abrangente a todos os elementos recolhidos, considera-se que a fase de construção comporta 

um conjunto de obras e intervenções a executar na área de estudo potencialmente geradoras de impactes 

negativos sobre potenciais elementos patrimoniais que venham a ser identificados e que serão afetados, 

total ou parcialmente, por essa ação. Assim, os principais riscos que pendem sobre o património em fase de 

construção podem ser agrupados de acordo com o tipo de afetação: 

Ações praticadas em obra Ações praticadas em obra 

Ações com maior grau de afetação Dragagens 

 

Ações de destruição menos agressivas 

Obras de preparação de terreno ou de instalação de estaleiro 

Circulação de maquinaria pesada 

Obras para acessos 

De acordo com a metodologia estabelecida para estudos patrimoniais, os fatores ponderativos a utilizar 

para a atribuição da significância de impacte são o valor patrimonial (Vp), o reconhecimento social e 

científico (Rsc), a magnitude de impacte (Ma) e a reversibilidade da ação (Rv). Os valores atribuídos aos 

fatores ponderativos são de 1 a 4. 
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A fórmula de cálculo para obter o valor da significância deve ser Im = [(Vp+Rsc+Ma+Rv)-mín]/(máx – mín)]. 

Ao valor obtido, de 0 a 1, deve ser atribuída uma classe de significância de impacte, de acordo com o 

seguinte: 

Valor obtido Significância de impacte (Im) 

≥ 0,76 < 1,00 4 Muito significativo 

≥ 0,51 < 0,75 3 Significativo 

≥ 0,26 < 0,50 2 Pouco significativo 

≥0 <0,25 1 Nulo 

 

5.3.15. Socioeconomia 

A identificação e avaliação de impactes deve ter em consideração a medida em que as ações de projeto 

poderão trazer: 

• Alterações no emprego  

• Alterações à dinâmica da economia local e regional  

• Reforço das exportações das atividades económicas instaladas no hinterland 

• Efeitos sobre a oferta portuária na região e potenciais conflitos ou complementaridades 

com a demais oferta portuária existente ou prevista em Portugal e no arco do 

Mediterrâneo 

• Alterações no tráfego rodoviário 

• Efeitos potenciais sobre a qualidade de vida das populações  

• Alterações ao desenvolvimento de atividades económicas praticadas (incluindo a pesca), 

às receitas daí provenientes e reflexos nas condições de vida dos seus praticantes 

• Alterações aos custos de transporte marítimo e terrestre com destino/ origem no porto de 

Leixões 

 

5.3.16. Análise de risco 

Deve-se proceder à identificação dos riscos naturais e tecnológicos associados à área de implementação do 

projeto e à análise aos fatores de riscos introduzidos pelas diversas fases do projeto.  

Devem ser considerados os seguintes riscos naturais: 

• Sismos 

• Fenómenos de liquefação de solos 
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• Erosão 

• Inundação 

• Tsunamis 

Devem ser considerados os seguintes riscos tecnológicos: 

• Suscetibilidades a acidentes graves em “unidades SEVESO” 

• Suscetibilidades a acidentes fluviais/marítimos de substância perigosas 

A análise dos riscos ambientais associados ao projeto em estudo abrange a identificação e priorização das 

situações acidentais que poderão ser desencadeadas pelas ações desenvolvidas em fase de construção e 

em fase de exploração do projeto e das quais possam advir consequências para o meio ambiente. 
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5.4. Análise de impactes cumulativos 

Consideram-se impactes cumulativos os impactes determinados ou induzidos pelo projeto, que se irão 

adicionar a perturbações passadas, existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro sobre qualquer um 

dos descritores ambientais considerados. 

Assim, em vez de se dar ênfase ao projeto e analisar os impactes, diretos e indiretos, causados pelo projeto 

(perspetiva centrada no projeto), torna-se necessário centrar a análise nas componentes ambientais 

(entendidas como recursos) que são afetadas pelas atividades existentes e o conjunto de projetos 

previsíveis (perspetiva centrada no recurso). 

Deste modo, partindo da análise dos impactes previsíveis do projeto sobre os diferentes recursos 

ambientais, devem identificar-se outras pressões que poderão convergir para esse mesmo recurso, 

provenientes de ações conhecidas ou previsíveis, o que obrigará a uma identificação de tais ações ou 

projetos. 

Deve-se também determinar se há coincidência geográfica e temporal dos efeitos dessas ações e projetos 

sendo estes considerados na análise cumulativa a efetuar, na medida em que os mesmos coincidam 

espacial ou temporalmente com o impacto previsto do projeto em análise. 
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5.5. Medidas de minimização/compensação e programas de 

monitorização 

Deve ser identificada no EIA, por descritor, a necessidade de minimização/compensação dos impactes 

identificados, e a existência de medidas que adequadamente minimizem/compensem esses impactes. 

Devem ainda ser previstos os programas de monitorização necessários para: 

• Confirmar a resposta do sistema ambiental; 

• Aferir a eficácia das medidas de gestão ambiental adotadas; 

• Comunicar às partes interessadas os resultados obtidos. 

Estes programas devem ser definidos por descritor ambiental, contemplando os seguintes aspetos: 

• Fundamentação da necessidade de monitorização e objetivos 

• Identificação dos parâmetros a monitorizar 

• Locais e frequência de amostragem 

• Métodos de amostragem e equipamentos necessários 

• Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a revisão do programa 
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5.6. Avaliação global e comparação de alternativas 

A avaliação global de impactes deve ser apresentada na sequência da identificação e caracterização dos 

impactes ambientais por áreas temáticas, e da recomendação das respetivas medidas de minimização e 

programas de monitorização, referindo-se aos impactos residuais. Deve incluir, pelos menos, os seguintes 

critérios: sentido valorativo, grau de significância e duração. Deve ainda evidenciar eventuais diferenças de 

impactes entre alternativas consideradas. 

No final, o EIA deve identificar qual a solução alternativa mais favorável e quais os estudos a desenvolver 

para cada fator ambiental na fase de projeto de execução. 
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6. Planeamento do EIA 

6.1. Estrutura do EIA 

O EIA deve incluir o conteúdo definido no artigo 13º e anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 

179/2015, de 27 de agosto e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho. 

O EIA deve ser constituído pelos seguintes documentos: 

• Resumo Não Técnico (RNT); 

• Relatório Síntese (RS); 

• Peças Desenhadas; 

• Anexos. 

A estrutura do Relatório Síntese do EIA deve ser semelhante à abaixo apresentada: 

Capítulo 1 – Introdução 

Neste capítulo deve ser referido o enquadramento legal do EIA, a identificação do projeto, da entidade 

licenciadora e da Autoridade de AIA. Também devem ser referidos os antecedentes do procedimento, com 

especial atenção para os resultados da presente PDA, nomeadamente as observações da CA e os 

comentários do público. Neste ponto deve ser apresentada a estrutura do EIA e a equipa técnica responsável 

pela sua elaboração. 

Capítulo 2 – Antecedentes, objetivos e justificação do projeto 

Neste capítulo deve proceder-se à descrição dos objetivos e da necessidade do projeto, bem como, à 

descrição dos antecedentes do mesmo. 

Capítulo 3 – Descrição do projeto 

Este capítulo deve incluir uma descrição das principais características físicas e funcionais do projeto 

relevantes para a avaliação ambiental e da programação temporal das diferentes fases do mesmo 

(construção e operação). Deve também incluir a descrição das alternativas estudadas, e dos critérios que 

presidiram à seleção da alternativa em estudo, em fases anteriores de desenvolvimento do projeto. Nele 

deverá proceder-se à descrição detalhada da localização do projeto, à identificação das principais ações 

geradoras de impacte e à descrição e quantificação dos materiais e energia utilizados e da produção de 
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resíduos, efluentes e outras emissões, incluindo ruído e vibrações. Deverá ainda, proceder-se à 

identificação dos projetos complementares e associados. 

Capítulo 4 – Caracterização do ambiente potencialmente afetado pelo projeto 

Neste capítulo deve caracterizar-se o estado atual do ambiente suscetível de ser afetado pelo projeto, 

identificando-se os principais aspetos relevantes dos vários fatores ambientais considerados significativos, 

com especial atenção para os fatores socioeconómicos e de qualidade do ambiente, de acordo com as 

metodologias específicas proposta e/ou aprovadas no âmbito desta PDA. Será também efetuada uma 

descrição da evolução dos fatores ambientais sem a execução do projeto. 

Capítulo 5 – Avaliação de impactes ambientais 

Neste capítulo deve proceder-se à identificação, previsão e avaliação de potenciais impactes gerados pela 

concretização do projeto, nas suas diferentes fases, sobre os descritores ambientais selecionados. Devem 

indicar-se os métodos de previsão ou de prova, utilizados para identificar e avaliar os impactes no ambiente. 

Deve proceder-se também, à análise dos riscos ambientais que possam afetar ou ser potenciados pelo 

projeto, e à análise dos impactes cumulativos. 

Capítulo 6 – Medidas ambientais 

Neste capítulo deve proceder-se à indicação das medidas a adotar para prevenir, minimizar e compensar os 

efeitos negativos do projeto ou potenciar os seus efeitos positivos. Serão também, identificados os 

impactes residuais (remanescentes após a aplicação das medidas de mitigação) e analisadas as eventuais 

oportunidades de valorização. 

Capítulo 7 – Plano de monitorização 

Neste capítulo deve ser definido o plano de monitorização e os respetivos programas de monitorização, a 

implementar nas diversas fases do projeto. 

Capítulo 8 – Avaliação global do projeto e comparação de alternativas 

Neste capítulo deve ser efetuada uma avaliação global qualitativa dos impactes ambientais do projeto, nas 

suas diferentes fases, bem como a sua ponderação. Os impactes ambientais identificados devem ser objeto, 

primeiramente, de uma avaliação global qualitativa, sendo diferenciados, sempre que pertinente, pelas 

diversas soluções. Os impactes ambientais residuais devem ser apresentados sob a forma de matriz de 

impactes. Posteriormente, deve ser efetuada uma análise comparativa das soluções alternativas, com base 

na análise e comparação da informação setorial já exposta ao longo dos descritores estudados, resumida 
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nas respetivas subseções finais, de forma a tentar evidenciar a(s) alternativa(as) mais favoráveis do ponto 

de vista ambiental. 

Capítulo 9 – Lacunas técnicas ou de conhecimento 

Neste capítulo devem ser identificados os aspetos que, por desconhecimento técnico, científico ou da 

oportunidade de realização do EIA, condicionam os resultados da análise efetuada, incluindo as medidas 

de minimização e que poderão ser colmatadas através da monitorização. 

Capítulo 11 – Conclusões 

Neste capítulo serão sintetizadas as principais conclusões do EIA. 

O relatório do EIA deve incluir uma lista de bibliografia e uma lista de siglas e acrónimos. 

Nos Relatórios Técnicos a anexar ao EIA devem ser integrados os relatórios de trabalhos executados 

especificamente no âmbito do estudo, como por exemplo, trabalho de campo ou modelação matemática. 

Nos Anexos devem ser inseridos outros elementos relevantes para a análise do documento, tais como, por 

exemplo, a deliberação sobre a presente PDA, correspondência com entidades contactadas no âmbito da 

elaboração do estudo, entre outros. 

Integra ainda o EIA o Resumo Não Técnico (RNT), um documento de linguagem não técnica que contém uma 

síntese compreensível das principais informações constantes do EIA. Este documento tem por finalidade 

uma divulgação alargada do projeto a todo o público afetado ou interessado pelo projeto e é elaborado de 

acordo com os Critérios de Boas Práticas para a elaboração dos RNT do EIA (APAI/APA, 2008). 
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6.2. Indicação das especialidades técnicas envolvidas  

O EIA deve ser elaborado por uma equipa multidisciplinar, coordenada por um especialista em Avaliação de 

Impactes Ambientais com mais de 15 anos de experiência em AIA em projetos de obras marítimas e 

portuárias. 

Da equipa multidisciplinar devem constar especialistas com experiência demonstrada nas seguintes áreas 

de conhecimento: 

• Clima 

• Geologia e geomorfologia 

• Hidrodinâmica e regime sedimentar  

• Sedimentos 

• Recursos hídricos superficiais 

• Recursos hídricos subterrâneos 

• Qualidade do ar 

• Ruído e vibrações 

• Gestão de resíduos 

• Sistemas ecológicos  

• Ordenamento do território 

• Paisagismo 

• Património cultural 

• Socioeconomia 

• Análise de riscos 
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6.3. Potenciais condicionalismos à elaboração do EIA 

Os principais aspetos que poderão vir a condicionar a elaboração do EIA prendem-se com os seguintes 

aspetos: 

• Em primeiro lugar, importa referir que na fase de projeto em que o EIA será desenvolvido 

- fase de Estudo Prévio – existirão alguns aspetos do projeto que serão objeto de 

desenvolvimento em fase de Projeto de Execução, tais como por exemplo, o cronograma 

ou alguns métodos construtivos, pelo que aportam incerteza ao processo de identificação 

dos impactes. 

• Dada a natureza, dimensão e localização do projeto, estão envolvidos processos muito 

complexos, mormente ao nível da hidrodinâmica que, não obstante o estado do 

conhecimento atual e os meios técnicos disponíveis, nomeadamente modelos de 

simulação numérica, podem introduzir incerteza na análise dos impactes a efetuar.  

• A recolha de informação de campo poderá, no caso das componentes aquáticas, ser 

fortemente condicionada pelas condições meteorológicas, tendo, portanto, um carácter 

marcadamente sazonal. 
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