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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE

A APDL, consciente do seu papel como empresa responsável, reconhece que a existência de uma política de
sustentabilidade, consubstanciada em acções concretas, constitui um pilar fundamental para o sucesso das suas
actividades a médio e longo prazo, assumindo-se também como um parceiro potenciador do sucesso das partes
interessadas.
Para a APDL, uma gestão sustentável é aquela que contribui para alcançar níveis de desenvolvimento sustentáveis
locais, nacionais e internacionais, alinhados com os princípios universais do crescimento sustentável. Isto implica o
reconhecimento público dos nossos impactes negativos e positivos ao nível ambiental e social e o desenvolvimento
de um diálogo transparente com os nossos stakeholders.
A nossa Política de Sustentabilidade passa, assim, por incorporar na gestão da empresa e no processo de decisão
económico e financeiro, princípios de ética, de responsabilidade social e boas práticas ambientais, fomentando
activamente o envolvimento dos nossos stakeholders directos (concessionários, fornecedores e colaboradores),
fazendo dos valores enunciados factores de diferenciação na promoção da competitividade do Porto de Leixões.
Neste âmbito, são componentes-chave da nossa política de sustentabilidade os seguintes compromissos:
• Promover a protecção ambiental, através de uma gestão integrada da água, energia e resíduos;
• Melhorar a integração urbana do porto, através de uma constante ponderação da melhoria das condições de
sociabilidade do Porto de Leixões, em todos os programa e projectos de desenvolvimento da Empresa;
• Promover e incentivar a segurança no trabalho em todas as actividades que se realizem na área portuária;
• Incentivar o desenvolvimento profissional e a realização pessoal de todos os trabalhadores da Empresa;
• Promover um relacionamento transparente com as partes interessadas;
• Fomentar a competitividade do Porto de Leixões através da rapidez e eficiência dos serviços prestados.
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No âmbito de uma Política de Sustentabilidade, cuja verdadeira finalidade só se atinge se envolver todos os
agentes económicos que desenvolvem a sua actividade no Porto de Leixões, e com maior relevância os nossos
Concessionários, a APDL, consciente das suas responsabilidades, assume o compromisso de integrar na sua
estratégia de gestão do negócio princípios de sustentabilidade empresarial esperando um igual envolvimento
por parte dos seus Concessionários.
A APDL, dando expressão a essa política, garante o desenvolvimento da sua actividade tomando em
consideração os aspectos de “governance”, económicos, ambientais e sociais que considera serem
fundamentais ao sucesso, a médio e longo prazo, das suas actividades, numa perspectiva de desenvolvimento
sustentável do Porto de Leixões.
Tendo em consideração o papel determinante que as empresas concessionárias do porto detêm na
prossecução da política de sustentabilidade da APDL, neste documento consagram-se os princípios
orientadores da conduta que devem nortear todas as relações comerciais entre todos os agentes económicos
que interagem no nosso espaço portuário.
Com a consagração destes princípios, a APDL pretende reforçar as relações de confiança e transparência, o
espírito de cordialidade e cooperação e um sentido de responsabilidade social na promoção e desenvolvimento
de um Porto de Leixões cada vez mais competitivo.
Os princípios que a APDL assume prosseguir e que se propõe sejam incorporados nos modelos de gestão de
todos os agentes económicos que operam no Porto de Leixões e, fundamentalmente, no dos Concessionários,
estão estruturados num conjunto de vectores estratégicos para uma actuação conjunta mais sustentável,
designadamente, conduta ética nos relacionamentos, a cooperação para atingir a excelência na prestação
dos serviços, cumprimento de legislação e regulamentação nas áreas ambientais e de segurança no trabalho,
bem como a prossecução de boas condições de trabalho e de realização pessoal de todos os que trabalham no
Porto de Leixões.
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COMPROMISSOS DA APDL

RESPONSABILIDADES DOS CONCESSIONÁRIOS

• Orientar as nossas acções por valores
éticos, assumindo no relacionamento
com todos os concessionários princípios
de confiança, responsabilidade, e
transparência, com respeito pela
necessária confidencialidade.

• Actuar segundo os princípios da ética e lealdade, respeitando
as regras orientadoras de uma saudável actividade comercial,
utilizando a máxima transparência nas suas comunicações
e respeitando critérios de confidencialidade na partilha de
informação não pública;
• Desempenhar um papel pró-activo, no sentido de todos os seus
prestadores de serviço e colaboradores assumirem como seus, os
princípios éticos de relacionamento existentes entre a APDL e os
Concessionários

• Proporcionar serviços de qualidade por
forma a melhor servir e corresponder às
necessidades dos seus clientes.
• Criar um ambiente de parceria e
partilha de experiências, iniciativas
comerciais e de Know-how com os
concessionários, potenciando um melhor
desempenho e um maior espírito de
inovação.

• Cooperar com a APDL no sentido de, em conjunto, proporcionar
serviços de qualidade por forma a melhor servir e corresponder às
necessidades dos clientes do Porto de Leixões.
• Garantir o reporte da informação solicitada por forma a elaborar
todos os documentos de controlo e gestão, designadamente o
Relatório de Sustentabilidade do Porto de Leixões, para que
também ele seja um elemento diferenciador e de prestígio da
marca Porto de Leixões.

• Garantir a verificação do cumprimento
de todos os requisitos legais e
regulamentos exigíveis para a actividade.

• Cumprir a legislação aplicável e a adopção de boas práticas em
todos os aspectos da sua actividade;
• Proceder ao reporte à APDL de situações de incumprimento
previstas nos procedimentos do Porto de Leixões.

• Controlar o cumprimento dos
procedimentos adoptados no Porto
de Leixões em matéria de protecção
ambiental e de saúde e segurança do
trabalho;
• Sensibilizar e apoiar os concessionários
na adopção de boas práticas ambientais e
de saúde e segurança, na sua actividade.

• Tomar as medidas adequadas para prevenir impactes
negativos no ambiente e acidentes ou danos na saúde de todos os
profissionais que trabalham no Porto de Leixões, minimizando,
tanto quanto seja possível, as causas desses perigos;
• Tomar as medidas necessárias para evitar o desperdício e fazer
uso das boas práticas de utilização racional dos recursos naturais;
• Cumprir escrupulosamente os procedimentos regulamentares e
operacionais definidos, de forma a controlar eficazmente os seus
riscos ambientais e de segurança;
• Reportar à APDL. com celeridade e transparência, as situações
de acidente ocorridas e cooperar com os meios técnicos e humanos
necessários para a resolução da situação, em conformidade com
os procedimentos definidos para as situações de emergência/
acidente.

regulamentares

Protecção
ambiental e
promoção da saúde
e segurança no
trabalho
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• Garantir boas condições de trabalho
e promover a realização profissional e
pessoal dos seus trabalhadores;
• Não praticar ou consentir a prática de
procedimentos ilegais em matéria de
contratação de pessoal.

• Valorizar os seus recursos humanos garantindo-lhes um
ambiente de trabalho seguro e saudável e uma remuneração
adequada à função, de forma a promover a sua motivação e
realização profissional, num quadro de pleno desenvolvimento
pessoal:
• Contratar, remunerar e promover os seus colaboradores
com base na sua capacidade de realização de trabalho,
independentemente das suas características pessoais, sexo,
religião, idade, estado civil, situação familiar, nacionalidade ou
etnia;
• Garantir a formação necessária a um bom desempenho dos
colaboradores e uma evolução contínua no desempenho e na sua
carreira profissional;
• Não praticar ou consentir a prática de procedimentos ilegais em
matéria de contratação de pessoal.
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APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA

CEPSA - Companhia Portuguesa de Petróleos, Lda

CIMPOR - Indústria de cimentos, SA

DOCAPESCA - Portos e Lotas, SA

ED&FMAN Portugal

PETROGAL - Petróleos de Portugal, SA

REPSOL Portuguesa, SA

SILOS DE LEIXÕES - Unipessoal, Lda

TCGL - Terminal de Carga Geral e Graneis de Leixões, SA

TCL - Terminal de Contentores de Leixões, SA

SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimentos, SA
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