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Mensagem do Presidente
Já nos esquecemos de que em 2006
fomos o primeiro porto da Europa e

7 POSTULADOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

produzir um relatório de sustentabi-

DA APDL

lidade. Ao tempo, esse foi um bom
diagnóstico, muito centrado na empresa e nem sempre, por ausência de
informação, na infra-estrutura.

1. Tem orientações claras do seu accionista relativamente
aos objectivos que prossegue;
2. Possui uma real autonomia financeira, tanto para o seu
funcionamento, como para os investimentos que pro-

No ano seguinte já demos um grande

move;

salto. O relatório de 2007 incluía todo

3. Acredita no talento individual como forma de superação

o porto, no sentido em que envolveu

colectiva, na inovação como factor de diferença e na

todos os seus concessionários e principais utilizadores.

responsabilização de cada um dos seus técnicos como

Mas ainda assim, mais análise do que síntese, pouco sentido

garantia de coesão interna;
4. Procura minimizar a sua pegada ecológica, reduzindo

estratégico.

nos consumos, criando formas de promoção da biodiChegamos a 2008, ano de todos os recordes em Leixões (na
carga, nos cruzeiros, na conclusão do novos acessos rodoviário e portaria) com a muito forte vontade de assumirmos um

versidade, cumprindo com escrúpulo a legislação ambiental;
5. Promove a sua integração na comunidade, seja do ponto

compromisso mais efectivo no domínio da sustentabilidade.

de vista físico, como da construção de uma rede social

Um compromisso desenhado com metas claras, que envolva

que se inicia nos seus trabalhadores e reformados;

e responsabilize os diversos sectores da empresa, e que se

6. Garante a ética e a transparência das suas decisões,

estenda aos concessionários e fornecedores do porto de

bem como aposta na qualificação dos seus quadros

Leixões.

como forma de aumentar a exigência sobre a qualidade
dessas decisões;

Este terceiro relatório é diferente dos anteriores também no

7. Acredita na cooperação com o comum de organizações

método, uma vez que incorpora muito mais trabalho interno.

do sector como forma de aprendizagem e de partilha.

O compromisso não resulta da sugestão de equipas externas, por muito competentes que estas se afirmem. O compromisso é consequência da forte convicção da administra-

A todos os que na APDL tornaram este relatório possível,

ção da empresa em fazer da sustentabilidade um factor de

os meus sinceros agradecimentos.

afirmação externa do porto de Leixões e da densa interacção
interna que levou à identificação de acções concretas e dos

O Presidente do Conselho de Administração

seus responsáveis. Este relatório é, então, muito mais síntese

João Pedro Matos Fernandes

do que análise.
A sustentabilidade é um pilar de grande relevância na estrutura de responsabilidade social da APDL. Os sete postulados
desta dimensão da empresa são:
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Âmbito e Perfil do Relatório
O terceiro relatório de sustentabilidade da APDL descreve,

Neste capítulo, apresentamos ainda os projectos realizados

de forma sucinta, o nosso desempenho económico, social e

no âmbito do relacionamento porto/cidade, com a descri-

ambiental durante o ano de 2008 e define os nossos compro-

ção dos projectos vocacionados para uma maior integração

missos relativamente à sustentabilidade para o futuro próximo.

urbana do Porto de Leixões e para uma maior  proximidade
com a comunidade e, ainda, os nossos compromissos para o

De forma a evitar sobreposições com o Relatório e Contas

curto e médio prazo.

(R&C) de 2008, optou-se por não incluir informação detalhada sobre o desempenho financeiro, já disponível naquele

A escolha destes conteúdos foi feita através da identificação

relatório. Para uma perspectiva mais global do desempenho

dos temas considerados mais relevantes, de acordo com uma

económico, recomendamos a leitura de ambos os relatórios.

análise de materialidade realizada com a participação de to-

Tendo ainda em consideração que o presente relatório é

dos os sectores da empresa, onde se incluem, por isso, as

de periodicidade anual, e que a sua estrutura e conteúdo,

actividades desenvolvidas no âmbito do plano operacional

incluindo os principais indicadores sociais, económicos e

de sustentabilidade, bem como os compromissos assumidos

ambientais, foram elaborados de acordo com as Guidelines

para assegurar um desenvolvimento sustentável da nossa ac-

for Sustainability Reports G3, desenvolvidas pela Global Re-

tividade. Foi ainda tida em consideração a perspectiva dos

porting Initiative, as matérias aqui tratadas dão uma visão à

concessionários mais relevantes para a actividade do Porto

informação contida nos anteriores relatórios de 2006 e 2007,

de Leixões, relativamente às áreas em que os impactes resul-

e perspectivam o futuro identificando os compromissos e in-

tam da actividade conjunta e não dependem apenas da APDL

vestimentos de curto e médio prazo.

em particular, mais especificamente as matérias ambientais.

O relatório divide-se em 2 grandes capítulos; no primeiro apre-

Na elaboração deste relatório procuram-se garantir os princí-

sentamos a empresa, o modelo de governo adoptado para a

pios fundamentais enunciados nas directrizes da GRI, através

gestão da sustentabilidade e as grandes linhas de orientação

da apresentação de evidências que suportem as declarações

da APDL para a gestão dos aspectos sociais, económicos e

dos objectivos alcançados e também consistente com outras

ambientais. Ainda neste capítulo damos a conhecer a política

comunicações da empresa, procurando, em última análise,

de sustentabilidade da empresa, o plano operacional para a

apresentar um resumo do progresso alcançado e dos com-

sustentabilidade traçado em 2008 e ainda em implementa-

promissos para 2009 e futuro próximo.

ção. No segundo capítulo apresentamos os grandes investimentos e projectos, programados e realizados, pela empresa,
e os seus impactes nas três dimensões da sustentabilidade.
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Parte I
Crescimento Sustentável

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2008

1. Perfil da Empresa
A Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. (APDL),

• Ajudas à navegação;

com sede em Leça da Palmeira, é uma sociedade anónima

• Gestão de postos de acostagem;

de capitais exclusivamente públicos, que visa a exploração

• Controle de tráfego marítimo;

económica, conservação e desenvolvimento dos portos do

• Prestação de serviços de amarração, guindagem, armazena-

Douro e Leixões, abrangendo o exercício das competências e

gem, aguada, recolha de resíduos, energia eléctrica, rebo-

prerrogativas de autoridade portuária (funções de controlo e

cadores e pilotagem;

fiscalização), assegurando ainda os seguintes serviços ope-

• Manutenção dos canais de acesso;

racionais:

• Prevenção e combate à poluição no mar;
• Sistemas de segurança;
• Construção e manutenção de acessibilidades terrestres ao
porto;
• Manutenção de equipamentos, cais e terraplenos;
• Limpeza da área portuária.

1.1 A empresa em grandes números
2008
A maior infra-estrutura portuária
do Norte de Portugal

42 milhões de euros de Volume de negócio

5 Kms de cais acostável

2,1 milhões de euros de Imposto pago sobre lucro

55 ha de aterro
120 ha de área molhada

23,1 milhões euros de Investimento

25% das mercadorias importadas / exportadas pelo país

224 trabalhadores da Administração Portuária

passam por Leixões
50,6 milhões de euros de receitas geradas

Segundo maior porto português
em termos de carga movimentadas

25,6 milhões de euros de distribuição de riqueza gerada

2695 mil navios em 2008

2,5 milhões de euros com acção social
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1.2 Área de jurisdição
Porto de Leixões: abrange os quebra-mar, a área molhada

Terminal Oceânico: localizado no exterior do Porto de Lei-

por eles circunscrita e as docas existentes ou a construir; o

xões, na área de domínio público marítimo sob jurisdição da

curso do Rio Leça até à antiga ponte dos moinhos de Guifões

APDL. Este terminal é propriedade da Petrogal, dispõe de um

e a área terrestre delimitada pelo respectivo domínio público.

ponto único de amarração e tem em vista a movimentação de
petróleo bruto.

Domínio público marítimo: desde o enfiamento do eixo da

Porto do Douro: inclui todo o estuário do Rio Douro, desde

Rua da Bélgica, na Praia de Lavadores, até ao paralelo do

200 metros a montante da Ponte Luís I até à foz, com to-

farol da Boa Nova, a norte do Porto de Leixões. Esta zona

das as suas margens, ancoradouros, cais, docas e terraple-

abrange as praias de Leça da Palmeira, Matosinhos, Castelo

nos existentes ou que venham a ser construídos. O Porto

do Queijo, Gondarém, incluindo-se no âmbito das actividades

do Douro destina-se essencialmente ao tráfego fluvial e ao

da APDL o licenciamento das actividades que se desenvol-

suporte a actividades marítimo-turísticas (desenvolvidos fun-

vem nesta zona (ex. bares e restaurantes).

damentalmente por concessionários).

MATOSINHOS

PORTO DE LEIXÕES

NI

MÍ

DO
O
O

IC

BL

PÚ
TI M

RÍ

MA
O

PORTO

RIO DOURO
GAIA

15,6 milhões toneladas carga

Carga Geral Fraccionada

648 mil ton

Carga Contentorizada

4 633 mil ton

Todo o tipo de cargas

Carga Ro-Ro

22 mil ton

Têxteis, Granitos; Vinhos; Madeira; Automóveis; Cereais;

Graneis Sólidos

2 191 mil ton

Contentores; Sucata; Ferro e Aço; Álcool; Aguardente; Açu-

Graneis Líquidos

116 mil ton

cares; Óleos; Melaços; Produtos Petrolíferos e ainda Passa-

Graneis Líquidos– terminais petroleiros

8 026 mil ton

geiros de Navios de Cruzeiro.

Número de contentores

293 835

TEU

450 026
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1.3 Principais Concessionários
As operações de movimentação de cargas estão concessio-

Neste relatório faremos uma abordagem a actividade dos

nadas a operadores privados.

concessionários com impactes directos no Porto de Leixões.

Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.
O Terminal de Petroleiros destina-se à movimentação de pro-

domínio público marítimo sob a jurisdição da APDL. Os ter-

dutos petrolíferos, aromáticos e outros. Por sua vez o Terminal

minais petroleiros estão ligados com a Refinaria de Leça da

Oceânico é utilizado para a movimentação de petróleo bruto

Palmeira através de oleodutos e gasodutos.

e está localizado no exterior do Porto de Leixões na área de

TCL – Terminal de Contentores de Leixões, S.A.
Serviços de movimentação de contentores de e para os na-

assistência a contentores frigoríficos e outras), bem como as

vios atracados nos cais do terminal e compreende as ope-

diligências necessárias ao seu desembaraço junto das en-

rações de tráfego, parqueamento, recepção e expedição

tidades competentes, e as operações respeitantes a carga

de contentores, as operações respeitantes a mercadorias

não contentorizada que constitua complemento da carga dos

transportadas em contentores (armazenagem, conferência,

navios acostados no terminal.

TCGL – Terminal de Carga Geral e Granéis de Leixões, S.A.
Serviços de movimentação da carga geral fraccionada e gra-

desestiva e levante ao desembarque, a armazenagem e a

néis de e para os navios atracados nos cais convencionais,  

prestação de outros serviços complementares, assim como

compreende, para além dos serviços já referidos, as opera-

a movimentação de contentores, quando estes constituem

ções de recepção e estiva ao embarque e as operações de

complemento de carga do navio.
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Silos de Leixões – Unipessoal, Lda
Serviço de recepção, movimentação, armazenagem, expedição
e transporte de matérias-primas alimentares e produtos conexos.

SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. e CIMPOR, Indústria de Cimentos, S.A.
Recepção, armazenagem e expedição de cimento.

DOCAPESCA – Portos e Lotas, S.A.

ED&FMAN Portugal, Lda.

É da exclusiva competência e responsabilidade da DOCA-

Armazenamento de produtos líquidos a granel para fins ali-

PESCA a organização dos serviços no Porto de Pesca de

mentares, nomeadamente melaços e seus derivados.

Matosinhos necessários ao exercício da sua actividade.

CEPSA – Companhia Portuguesa de Petróleos, Lda.

REPSOL Portuguesa, S.A.

Recepção de produtos asfálticos e combustíveis através

Recepção de combustíveis líquidos, gases de petróleo lique-

de dois pipelines localizados na Doca 2 Sul, e de combus-

feitos e asfaltos através de pipelines localizados no Molhe

tíveis no Posto B do Terminal Petroleiro.

Sul.
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2. Organização
2.1. Modelo de governo
O modelo de governação da APDL é composto pelos seguin-

órgãos sociais, sendo constituído por um presidente e dois

tes órgãos: Assembleia Geral, Conselho de Administração e

vogais. Em Abril de 2008 tomou posse um novo Conselho de

Conselho Fiscal.

Administração. Em termos de modelo orgânico, o Conselho

A Assembleia Geral é composta pelo accionista (Estado),

de Administração é apoiado por um conjunto de direcções

reunindo regularmente uma vez por ano para apreciação dos

e gabinetes, responsáveis pela implementação, desenvolvi-

documentos de prestação de contas e relatórios e pareceres

mento e manutenção de todas as actividades e projectos da

anexos, sendo a mesa da Assembleia Geral constituída por

APDL. As competências de cada um destes órgãos estão de-

um presidente e um secretário.

finidas nos estatutos da empresa, disponíveis para consulta

O Conselho de Administração gere os negócios portuários

no site da empresa.      

e pratica todos os actos e operações relativos ao objecto
social que não caibam na competência atribuída a outros

Conselho
de Administração
Auditoria
Interna

Gabinete
Jurídico

Direcção
Recursos
Humanos

Direcção
Comercial
Formação e
Cooperação

Gabinete
Estudos e
Planeamento
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Direcção
Obras e
Equipamentos

Direcção
Operações
Portuárias e
Segurança

Direcção
Administrativa
e Contratos

Direcção
Informática

Direcção
Financeira
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2.1.1. Princípios de Bom Governo
A APDL assume o desenvolvimento das suas actividades se-

De referir que em 2008, não foi aplicado ao Porto de Leixões

gundo princípios da transparência, respeito pelo ambiente e

qualquer coima ou outra sanção resultante da não conformi-

cumprimento das normas de segurança das operações por-

dade com leis e regulamentos ambientais. Também não se

tuárias, princípios do bom governo que estão divulgados, e

verificou qualquer registo relativo a violação de privacidade

acessíveis aos utilizadores do porto e público em geral, no

de clientes, concorrência desleal, antitrust ou práticas de mo-

site da APDL, através do endereço electrónico: www.por-

nopólio ou corrupção. A participação da APDL na elaboração

todeleixoes.pt. No sítio da empresa está também disponi-

de políticas públicas é feita no âmbito das organizações e

bilizada a informação relevante, designadamente, Visão e

associações do sector portuário e dando o seu contributo

Missão; Estratégia; Estrutura organizacional e funcional da

para o desenvolvimento de políticas relacionadas com o sec-

empresa; Órgãos Sociais e Modelo de Governo; Áreas de

tor marítimo-portuário.

Responsabilidade dos Membros do Conselho de Administração; Comissões Existentes; Sistema de Controlo de Riscos;
Remuneração dos Órgãos Sociais; Regulamentos Internos e
Externos; Normas e Procedimentos; Tarifários; Assembleias
Gerais; Competências da Assembleia Geral.

2.2. Modelo de governo para a sustentabilidade
O modelo de gestão da empresa incorpora princípios da

Para o efeito, constituiu-se um Conselho de Sustentabili-

sustentabilidade na estratégia de negócio, através de uma

dade, formado por elementos de diferentes níveis de respon-

gestão equilibrada entre os aspectos económicos, sociais e

sabilidade e integrados nas diversas áreas de trabalho.

ambientais, com o objectivo de criar valor e alcançar a eco-

Este Conselho reuniu durante o mês de Outubro de 2008,

eficiência.

numa acção de sensibilização/formação, que permitiu identifi-

O alcance desse equilíbrio exige a necessidade de envolver

car os principias impactes económicos, sociais e ambientais

uma série de agentes económicos que influenciam, directa

da actividade da empresa e definir e alinhar o conceito de

ou indirectamente, actividade da empresa, de forma a melhor

sustentabilidade com os objectivos estratégicos da empresa.

corresponder às suas próprias preocupações e expectativas
e, simultaneamente, promover a sua integração na política de
sustentabilidade da APDL, por forma a que todos contribuam
para o desenvolvimento sustentável do Porto de Leixões.

Conselho de Sustentabilidade

Presidente
do C.A.

Coordenador
do projecto

Responsáveis
pelas acções

Grupos de
Trabalho
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3. Política Sustentabilidade
3.1. Diagnóstico de Sustentabilidade
No princípio de ano iniciou-se um processo de implemen-

posicionamento da empresa relativamente às práticas imple-

tação de um modelo de gestão incorporando práticas de

mentadas por empresas nacionais e internacionais do sector

sustentabilidade para o que  importava fazer um diagnóstico

portuário, tendo em vista a operacionalização de um plano de

dos progressos alcançados neste domínio e sistematizar

sustentabilidade.

uma política de sustentabilidade da empresa. No processo

A implementação do processo de diagnóstico teve as seguin-

de diagnóstico efectuado fez-se uma análise das práticas de

tes etapas:

sustentabilidade implementadas na APDL e identificou-se o

Benchmark com
outros Porto

Análise interna
APDL

Regulamentação
do Sector

O diagnóstico efectuado permitiu à APDL:
• Identificar áreas de actuação estratégica, no quadro do seu
compromisso com a sustentabilidade;
• Definir os principais compromissos que deveriam constar da
sua Política de Sustentabilidade;

• Conceber e operacionalizar uma estratégia de envolvimento
com os stakeholders, para integrar e responder às expectativas e preocupações das diferentes partes interessadas;
• Redefinir a estrutura de conteúdos do Relatório de Susten-

• Elaborar o Plano Operacional de Sustentabilidade, com pro-

tabilidade de 2008.

gramas, acções e objectivos de performance;

3.2. Política de Sustentabilidade
Para operacionalizar a sua estratégia de sustentabilidade, a

• Integração urbana do Porto, através de uma constante pon-

APDL iniciou um processo de diálogo com os seus stakehol-

deração da melhoria das condições de sociabilidade do

ders determinantes – trabalhadores e concessionários - no

Porto de Leixões, em todos os programas e projectos de

sentido de formalizar a sua Política de Sustentabilidade,  
por forma a que se materialize no processo de decisão dos
agentes económicos envolvidos princípios de ética, de responsabilidade social e boas práticas ambientais e sociais.
Nesse processo foram referenciados como componentes -

desenvolvimento da Empresa;
• Segurança no trabalho em todas as actividades que se realizem na área portuária;
• Desenvolvimento profissional e a realização pessoal de todos os trabalhadores da Empresa;

chave da política de sustentabilidade as seguintes áreas:

• Relacionamento transparente com as partes interessadas;

• Protecção ambiental, através de uma gestão integrada da

• Competitividade do Porto de Leixões através serviços cada

água, energia e resíduos;

vez mais eficientes e eficazes.
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3.3. Plano Operacional de Sustentabilidade
Simultaneamente com o processo de concepção de uma

na política de sustentabilidade. No quadro seguinte apre-

Política de Sustentabilidade, foram definidas as primeiras

senta-se o resumo das diferentes dimensões da sustentabili-

variantes relevantes dentro de cada dimensão caracterizada

dade definidas e respectivas variáveis identificadas.

Dimensão Sustentabilidade

Variáveis Relevantes

1. Ambiental

a. Água
b. Resíduos
c. Substâncias Perigosas
d. Energia
e. Emissões de GEE

2. Socio-ambiental

a. Transportes
b. Qualidade do ar
c. Ruído
d. Segurança nas operações

3. Social

a. Políticas de apoio à comunidade
b. Fornecedores locais

4. Gestão de Colaboradores

a. Higiene Saúde e segurança
b. Plano de benefícios
c. Diversidade e igualdade de oportunidades
d. Formação para a actividade
e. Justiça na avaliação e progressão na carreira

5. Económica

a. Investimentos
b. Tráfego e mercado
c. Compras e prestações

6. Corporativa

a. Governance
b. Ética
c. Gestão de riscos
d. Gestão de oportunidades
e. Diálogo e envolvimento com os stakeholders

7. Cadeia de Valor

a. Concessionários
b. Clientes
d. Operadores
e. Fornecedores
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Para a concretização do projecto constituiu-se um conselho

de trabalho com a missão de identificar, realizar e acompa-

de sustentabilidade, formado por elementos de diferentes

nhar a execução das acções especificas finais adequadas à

áreas de trabalho. Deste conselho surgiram diferentes grupos

implementação das variáveis.

Conselho de Sustentabilidade
Definir e alinhar o conceito de
sustentabilidade dentro da
equipa de trabalho

GT Água
GT Substâncias Perigosas
GT Energia e Emissão de GEE
GT Resíduos
GT Qualidade do ar, ruído e segurança das operações
GT Políticas de apoio à comunidade local

Grupos de Trabalho
Execução do Plano
Operacional

GT Higiene, Saúde e Segurança
GT Plano de benefícios sociais
GT Diálogo e envolvimento com stakeholders
GT Governance
GT Ética

Os grupos de trabalho constituídos identificaram as acções
a implementar de imediato que, de alguma forma, consubstanciam os compromissos da empresa no âmbito da sua política de desenvolvimento sustentável para 2009 e especificamente referidos no ponto 9 deste relatório.

Grupo Trabalho
Plano Operacional da
Sustentabilidade

3.4. Envolvimento com as partes interessadas
O alinhamento das práticas de gestão, designadamente as

lidade, que deverão ser tidos em consideração na gestão

políticas e boas práticas que a APDL desenvolve no seu dia-

corrente das empresas que constituem os nossos principais

a-dia, com os dois grupos de stakeholders que têm grande

stakeholders.

impacte na actividade do Porto de Leixões, nomeadamente:

A APDL assumirá o papel de dinamizador na adopção das

• Concessionários do Porto

medidas enunciadas e exigirá o seu cumprimento às empre-

• Fornecedores de produtos e serviços

sas que estabeleçam relações comerciais com a APDL.

permitirão uma maior competitividade do Porto, pela maior
qualidade dos serviços, maior satisfação dos colaboradores,

Os documentos-chave a serem aprovados são:

operando em segurança e em respeito pelo meio ambiente

• Política de Sustentabilidade.

envolvente.

• Carta de Princípios para os Concessionários .

A necessidade de envolvimento destes específicos stakehol-

• Código de Fornecedores.

ders na política de sustentabilidade da APDL motivou o
desenvolvimento de um projecto que, em conjunto com as

A dinâmica deste documentos está explicita no esquema que se

partes directamente interessadas, permitirá consagrar a for-

segue, no qual se descrevem os impactes que cada um deles

malização de 3 documentos – chave que incorporarão um

tem nas variáveis diagnosticadas no Plano Operacional de Sus-

conjunto de princípios e valores nas áreas da sustentabi-

tentabilidade.
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Plano
Operacional
Sustentabilidade

Comunicação

Código de
Fornecedores
Ética
Qualidadade

Carta de Princípios
para Concessionários
Conformidade legal
Promoção
de boas
políticas

Política de
Sustentabilidade
Competitividade
Condições
de Trabalho
Saúde e
Segurança
no Trabalho

Ambiente

Integração
Urbana

Carta de Princípios para

Código de Conduta para

Concessionários

Fornecedores

Pretende-se sistematizar e formalizar um conjunto

No âmbito da sua Política de Sustentabilidade, a

de princípios orientadores, mutuamente aceites por

APDL pretende actuar de uma forma pró-activa junto

todos os concessionários que desenvolvem a sua

dos seus fornecedores, incentivando-os à adopção

actividade no Porto de Leixões, que devem nortear

de condutas de gestão mais sustentáveis nas áreas  

o relacionamento entre a APDL e cada um deles e

económicas, sociais e ambientais e estabelecendo

actividade portuária desenvolvida.

relações de confiança e de cooperação que irão

Com a consagração destes princípios, a APDL pre-

conduzir a uma actuação mais sustentável de ambas

tende reforçar as relações de confiança e transpa-

as partes.

rência, o espírito de cordialidade e cooperação e um
sentido de responsabilidade social na promoção e

Princípios-chave:

desenvolvimento de um Porto de Leixões cada vez

• Ética no relacionamento

mais competitivo.

• Comunicação transparente
• Qualidade do serviço

Princípios-chave:

• Cumprimento das obrigações legais

• Ética no relacionamento

• Condições de trabalho

• Cooperação para a Competitividade do Porto

• Protecção do ambiente

• Cumprimento obrigações legais

• Saúde e segurança no trabalho

• Protecção ambiental e promoção da saúde e segurança no trabalho
• Condições de trabalho
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3.4.1. Comunicação com as partes interessadas
Em termos de gestão estratégica e de comunicação pública

são uma via aberta de informação entre a APDL e as diferen-

de resultados, destacam-se como principais instrumentos:

tes entidades que, directa ou indirectamente, se relacionam

• Relatório e Contas (anual);

com o Porto de Leixões.

• Balanço Social (anual);

Saliente-se a existência do Provedor do Cliente do Porto de

• Relatório de Sustentabilidade (anual)

Leixões, o que permite através de um entidade independente

• Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões

dar resposta, rápida e fundamentada, a todas as reclamações

(2004-2015).

dos utilizadores do porto e permite, simultaneamente, a re-

Existe ainda uma serie de canais de comunicação com as

cepção de sugestões de melhoria dos serviços.

partes interessadas, que a APDL mantém actualizadas e que

Comunidade

Instituições
públicas
Colaboradores
Aposentados
sindicatos

Tutela/
Outros portos
Site da empresa
Provedor do cliente
Revista Titan
Plano de formação
Comunicados de Imprensa
Parceiros /
Cancessionários

Clientes

Imprensa

Fornecedores

“A actividade de uma empresa como a APDL afecta, directa ou indirectamente, uma multiplicidade de agentes económicos e sociais, desde os seus trabalhadores, clientes ou
fornecedores, até quem vive e trabalha na sua área de influência. Havendo interesses tão
vastos em causa, faz parte da responsabilidade social da empresa criar os mecanismos
para que esses “stakeholders” possam, livremente, expressar a sua opinião, questionando, sugerindo, protestando, elogiando a actividade desenvolvida e as suas consequências. A criação de um Provedor revela, do meu ponto de vista, que a APDL interiorizou a vantagem estratégica de dispor de um mecanismo que dê voz aos seus “clientes”,
entendido estes no sentido lato acima exposto.”

Prof. Alberto de Castro
Provedor do Cliente do
Porto de Leixões
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4. Desempenho Social
4.1. Caracterização dos Recursos Humanos
O quadro de pessoal manteve-se estável, com uma ligeira

Todos os efectivos da empresa têm contratos individuais de tra-

oscilação, passando dos 227 para os 224 efectivos, o que

balho, não existindo acordos de negociação colectiva.

representa uma taxa de rotatividade de -1,3. Saíram 8 co-

A quase totalidade dos trabalhadores e trabalhadoras estão

laboradores, 2 homens e 6 mulheres, a taxa de rotatividade

no quadro da empresa vinculados por contratos sem termo

das mulheres foi negativa, -5%, e a dos homens 1%

(98,7%) e apenas 1,3% estão com contrato a termo, tendo

positiva.

todos um regime de trabalho a full- time.

Colaboradores por Género (Nº)
228

227

141

224

140

141
Total de Colaboradores

87

87

Colaboradores do sexo Masculino

83

Colaboradores do sexo Feminino

2006

2007

2008

Colaboradores por faixa etária

55-59 anos
8%

60-64 anos
3%

>65 anos
2%

18-29 anos
5%
30-40 anos
20%

50-54 anos
15%

35-39 anos
16%
45-49 anos
17%
40-44 anos
14%
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Em termos da distribuição dos efectivos pelas diferentes cate-

trabalhos que exigem maior capacidade física estarem voca-

gorias profissionais da empresa, salienta-se o elevado número

cionados quase exclusivamente a homens.

com formação de nível superior, cerca de 42%.

O Conselho de Administração integra uma mulher e o Con-

A política de progressão de carreira está associada ao pro-

selho Fiscal 3 mulheres, o que acontece pela primeira vez no

cesso de avaliação de desempenho, que é feito anualmente

historial da empresa.

com carácter universal, abrangendo a totalidade do activo de
pessoal.

A estrutura hierárquica é composta por 34 cargos de direcção ocupando as mulheres 40% dos lugares, com maior re-

Verifica-se que apesar de a empresa não fazer qualquer discri-

presentação nos cargos de chefias intermédias.

minação em função do género, há uma prevalência de maior

Também em termos salariais a empresa não faz qualquer dis-

número de homens em praticamente todas as categorias pro-

criminação em função do género.

fissionais, o que resulta ainda de uma tradição social de aos

Homens / Mulheres por categoria profissional
55

55

50

46

40
30

27

20

17

10
1

4

2

7
1

4

1

4

0
Dirigentes

Quadros
Superiores

Quadros
Médios

Quadros
Intermédios

Nº de Mulheres

Profissionais
Altamente
Qualificados

Profissionais
Semi
Qualificados

Profissionais
não
qualificados

Nº de Homens

Há um rácio de 1,1 favorável aos homens, numa análise ao sa-

trabalhadores mais antigos serem homens e estarem, por isso,

lário médio base homens/mulheres, devendo-se ao facto dos

em escalões da carreira profissional mais bem remunerados.

Salário Médio por categoria profissional Homens / Mulheres
5.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €

1.000,00 €

0€
Dirigentes

Quadros
superiores

Quadros
médios

Quadros
intermédios

Salário Médio Mulheres
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A empresa publica todos os anos o Balanço Social no qual

Transcrevemos no quadro seguinte os mais relevantes para

se faz uma análise exaustiva do perfil dos colaboradores e em

os aspectos de sustentabilidade e responsabilidade social.

que se abordam as políticas laborais e sociais da empresa
integrando um elevado número de indicadores sociais.

Custos com pessoal ( 10 euros)
3

2006

2007

2008

11.838

12.752

12.840

1,88

2,03

1,96

Rácio salário mais baixo/salário mínimo nacional
Rácio salário mais elevado/salário mais baixo
Beneficiários do sub-sistema de saúde (titulares+familiares)
Saúde e protecção na doença (103 euros)
(inclui sistema complementar de saúde, seguro de doença de grupo e medicina do trabalho)

8,9

8,28

7,67

3.084

2.997

2.919

2.191

2.452

2.315

Apoio na infância e na educação ( 103 euros)
Valorização Profissional (103 euros)

69,1

67,9

62,9

211,1

214,8

226,1

6,6

7,5

7,7

Segurança e prevenção de riscos profissionais (103 euros)

Recrutamento de Pessoal
Destacam-se os encargos com o sub-sistema de saúde e

O procedimento para a contratação de pessoal está perfeita-

protecção da doença, dos trabalhadores e trabalhadoras e

mente definido e divulgado, constituído por um fluxo de tare-

aposentados, que foi de 2,3 milhões de euros, denotando

fas directamente conexionadas e de forma a que, atempada-

a clara preocupação da empresa com o bem estar e qua-

mente, se dêem respostas ao programa anual de gestão de

lidade de vida dos que nela trabalham, factor determinante

recursos humanos da empresa.

para reforçar o sentido de pertença à empresa, melhorar a  

Este procedimento engloba a definição das fases do pro-

produtividade e, também, contribui para o baixo índice de

cesso, formulários a preencher e respectivos responsáveis

absentismo, 2,66 em 2008, do qual 2,63 por acidentes de

por cada fase, desde a detecção da necessidade à contrata-

trabalho.

ção do trabalhador ou trabalhadora.

4.2. Projectos de Responsabilidade Social
“Novas Oportunidades”
A APDL, ciente das suas responsabilidades como empresa

Com o objectivo de que todos os trabalhadores obtenham

socialmente responsável, tem vindo a prosseguir um modelo

o 12º ano de escolaridade, a empresa aderiu ao programa

de gestão que perspectiva o crescimento e valorização pro-

das Novas Oportunidades, tendo para o efeito celebrado um

fissional e pessoal dos seus trabalhadores e trabalhadoras,

protocolo com a Agência Nacional para a Qualificação e com

promovendo iniciativas em diferentes áreas, (formação, pro-

o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no qual se

moção da saúde, melhoria da comunicação e acesso à infor-

comprometeu a “gerir e coordenar o esforço de forma-

mação) incentivando a melhoria da qualidade de vida e bem

ção e certificação das trabalhadoras e trabalhadores

estar de todos que trabalham na empresa.

da empresa....”, através da realização, no nosso Centro de
Formação de um programa de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências (RVCC), em colaboração com
Centro de Serviços e Apoio às Empresas – CESAE, e que
se proporcionou já a certificação habitacional do 9º ano a 6
trabalhadores e do 12º ano a 14 colaboradores.
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“O processo RVCC constituiu uma oportunidade para realizar um projecto de
desenvolvimento pessoal, fazendo-me pensar para além da minha rotina diária.
Como não tive grandes hipóteses de continuar os estudos, sempre sonhei, um
dia, concluir o 12º ano. O sonho concretizou-se!
Reconheço que a concretização deste trabalho não foi fácil, mas como tudo na
vida, valorizamos mais o que é difícil em detrimento do fácil.”

Fernando Oliveira Técnico Auxiliar

Programa “Empresa sem fumo”
Consciente de que o fumo do tabaco é responsável por uma

Dos participantes destas acções 63% deixaram de fumar e

morbilidade e mortalidade excessivas, com custos significa-

13% reduziram o consumo de tabaco.

tivos para toda a sociedade, a empresa implementou o pro-

O investimento da empresa neste projecto foi de 4000 euros.

grama “empresa sem fumo”.

A par destas iniciativa, e como forma de reconhecer a liber-

Este programa concretizou-se pela realização de duas ac-

dade de opção de cada indivíduo, e na sequência da publica-

ções de sensibilização e informação para os inconvenientes

ção da Lei nº 37/2007 de 14 de Agosto, foram criados espa-

do fumo do tabaco e pelo apoio a todas as medidas preventi-

ços destinados a fumadores, especialmente concebidos por

vas e curativas, voluntariamente propostas, pelos trabalhado-

forma a minorar os efeitos do fumo do tabaco para terceiros.

res e trabalhadoras.

”Uma forte determinação e a convicção de estar a contribuir para a melhoria
da qualidade de vida e da dos que me rodeiam, são factores que considerei
imprescindíveis para manter a opção de não fumar. Deixar de fumar é uma
opção inteligente”

Elisa Costa Directora Financeira

Criação no portal interno da DRH do Módulo
“Responsabilidade Social”
Foi criado em 2008 um módulo no portal interno da DRH, so-

empresa, notícias sobre estas matérias e, permite ainda, o

bre Responsabilidade Social, este Módulo integra informação

acesso online a várias publicações relevantes sobre áreas da

sobre Sustentabilidade, nomeadamente conceitos chave, re-

sustentabilidade e responsabilidade social, a todos os traba-

sumos dos relatórios de sustentabilidade já publicados da

lhadores e trabalhadoras.
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4.3. Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho
A segurança e saúde dos colaboradores continua a ser uma

a assegurar a prestação do trabalho em condições seguras

constante preocupação da APDL. Conscientes de que algu-

procurando eliminar ou minimizar o impacto daqueles agentes

mas categorias profissionais estão expostas a riscos especí-

na aptidão física dos trabalhadores.

ficos, tais como agentes físicos (ruído) e químicos, e de aci-

A avaliação da aptidão para o exercício da respectiva activi-

dente (queda ao mar), a empresa mantém um esforço contínuo

dade profissional consta de programa anual de saúde ocupa-

e concertado de avaliação e controlo desses riscos, de forma

cional que em 2008 incluiu:

• Programa de vacinação para prevenção da gripe (trabalhadores mais expostos às intempéries) e da hepatite
(para os profissionais de saúde);
• Realização de exames complementares de diagnóstico
(electrocardiograma, PSA, ecografias mamárias e mamografias, audiogramas, RX pulmonar, teste visual);
• Rasteio do síndrome metabólico (condição caracterizada por obesidade central, hipertensão e distúrbios no
metabolismo da glicose e insulina);
• Assinalando o dia mundial da diabetes, realizaram-se
6 sessões de sensibilização, abertas a todos os trabalhadores, onde se abordaram as várias perspectivas da
prevenção desta doença.

Realização electrocardiograma
no nosso Centro Médico

Tem-se implementado uma cultura transversal de segurança

A empresa constitui um grupo de trabalho de Higiene Segu-

no trabalho, através de diversos tipos de acções de forma-

rança e Saúde no Trabalho, composto por 8 colaboradores

ção e informação em segurança e saúde no trabalho:

(representando 3,6% do total de colaboradores) de diversos

• acções de informação e sensibilização, de curta duração,

serviços operacionais da empresa, com o objectivo de asse-

associadas á entrega de EPI, e controlo de PSE;

gurar o envolvimento dos serviços operacionais da empresa na

• visitas aos postos de trabalho e algumas intervenções do

melhoria das condições de trabalho, promovendo iniciativas no

médico do trabalho, com o objectivo de alertar ou informar,

âmbito da prevenção de riscos para a segurança e saúde no

genericamente, diferentes grupos de trabalho para riscos

trabalho e participando na elaboração, implementação e avalia-

específicos;
• afixação de informação em locais específicos (p. ex. embarcações);
• divulgação de pequenas brochuras na intranet sobre matérias especificas da SHST;
• distribuição a todos os trabalhadores de uma agenda anual
com informações úteis sobre Segurança e saúde no trabalho;
• 2 seminários sobre Segurança, Higiene e Saúde em que
participaram os técnicos do serviço Saúde Ocupacional;
• 2 acções de Segurança Básica, com a duração de 40 ho-

ção dos planos e programas de prevenção da empresa.
A sinistralidade laboral registou um decréscimo significativo,
tendo ocorrido 5 acidentes com incapacidade para o trabalho, correspondendo a uma redução de cerca 62% deste
tipo em relação ao ano anterior. Estes acidentes, no entanto,
registaram um maior no número de dias perdidos do que os
dos anos anteriores, repercutindo-se no aumento do índice
de gravidade de 0,70 para 1,12.
Registe-se ainda a continuidade de ausência de acidentes
mortais.

ras, na qual participaram 11 colaboradores dos serviços
marítimos.
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N.º horas trabalhadas
Nº dias perdidos (de calendário)

2006

2007

2008

391.035

384.231

371.990

260

268

417

Nº acidentes de trabalho c/ baixa

5

13

5

Nº óbitos de trabalho

0

0

0

1,2

33,83

40

1,12

30

0,8
0,66

0,70

Índice de Gravidade
(Total dias perdidos / Horas Trabalhadas x 1000)

20

Índice de Frequência
(Total acidentes / Horas trabalhadas x 100 000)

0,4
13,44

12,39

0

10

0
2006

2007

2008

4.4. Formação Profissional
A formação profissional, maioritariamente realizada no nosso

Na área da sustentabilidade e responsabilidade social

Centro de Formação, é organizada a partir do diagnóstico de

foram realizadas duas acções. Uma acção interna sobre o

necessidades de formação, realizado no final de cada ano

tema “Ética e Responsabilidade Social”, com a duração de 15

civil para o ano seguinte.

horas e uma acção externa promovida pelo BCSD – Portugal,

Para este diagnóstico é fundamental o questionário individual,

sob o tema “Como elaborar Relatórios de Sustentabilidade”.

preenchido por cada trabalhador e trabalhadora, sendo poste-

Destaca-se a evolução positiva do volume de formação reali-

riormente analisado e complementado pelo respectivo Director.

zado nos últimos 3 anos e os valores do índice de formação

Do diagnóstico de necessidades resulta o Plano de Forma-

(média de horas de formação por trabalhador).

ção anual da empresa.

Horas de formação por área de formação

2006

2007

2008

Ambiente, segurança e saúde ocupacional

758

1.988

1.280

Gestão portuária e infra-estruturas

851

888

1.187

Novas tecnologias da informação
Recursos humanos
Economia e finanças
Outras
Índice de Formação
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980

366

2.110

1.447

1.882

1.425

224

597

235

2.311

2.124

2.339

28,8

39,2

37,6
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Horas de formação por categoria de funcionário
Dirigentes
Quadros superiores
Quadros médios
Quadros intermédios
Profissionais altamente qualificados
Profissionais semi-qualificados
Profissionais não qualificados
TOTAL

2006

2007

2008

76

61

97

3.513

3.477

3.963

438

353

480

145

205

29

2.254

3.151

3.150

145

288

337

0

309

520

6.571

7.845

8.576

Projecto Young Managers Team Portugal
Um Quadro Superior da área da saúde ocupacional da em-

temática, e cujo resultado é a publicação dos resultados do

presa participou no Projecto Young Managers Team Portugal,

trabalho desenvolvido pelo BCSD.

promovido pelo BCSD Portugal – Conselho Empresarial para

Da participação da Engª Cristina Campos destaca-se o con-

o Desenvolvimento Sustentável.

tributo no grupo de trabalho que elaborou a Publicação “Pro-

Este projecto tem como objectivo reunir jovens quadros das

curement Sustentável – Guia Prático de Implementação” que

empresas associadas em torno da temática da sustentabili-

pretende fornecer orientações às empresas em processos

dade. Durante um ano de trabalho foi lançado o desafio aos

de aquisição de produtos ou serviços, incorporando critérios

jovens gestores participantes, de assumirem o compromisso

práticos e objectivos dos 3 pilares da sustentabilidade, no

de desenvolver um tema por eles escolhido, no âmbito desta

rumo a um futuro mais sustentável.

“A participação no YMT tratou-se de uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, que abracei com o maior entusiasmo. A temática abordada tem aplicação
directa no quotidiano, e assume uma importância crescente no contexto empresarial
sendo, cada vez mais, difundida e fomentada no seio da empresa e junto das nossas
partes interessadas.”

Cristina Campos Tecnica Superior SHST

4.5. Direitos Humanos e Liberdade de Associação
A APDL rejeita qualquer comportamento, atitude ou acção que

Em relação aos comportamentos dos seus fornecedores e

viole os Direitos Humanos, internacionalmente instituídos.

prestadores de serviço, a APDL exige que estes assumam o

Em 2008 não houve registo de qualquer incidente relacio-

compromisso de, na sua actividade comercial, prosseguirem

nado com discriminação, limitação da liberdade de associa-

práticas ético-socialmente responsáveis, não tendo sido con-

ção, trabalho infantil ou trabalho forçado.

frontada, no período em análise, com infracções às mesmas.
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5. Desempenho Ambiental
5.1. Abordagem aos aspectos ambientais
Existe uma política de gestão ambiental implementada e com

Plano Anual de Monitorização e de fiscalização ambiental,

objectivos definidos. A implementação desta política está

que se estende aos procedimentos definidos, em termos de

sob responsabilidade da Direcção de Operações Portuárias

regras de segurança e ambiente, aos prestadores de serviço

e Segurança que dispõe de recursos humanos afectos ex-

externos que operem no Porto de Leixões. Nos últimos con-

clusivamente a gestão ambiental e cujas funções integram

tratos de concessão a APDL tem vindo a impor valores limite

responsabilidades a nível da definição de boas práticas,

de emissão inferiores aos da legislação nacional e a obriga-

implementação, controlo e fiscalização das actividades que

toriedade de entrega de relatórios de monitorização da quali-

possam causar maiores impactos ambientais, como o ma-

dade do ar e de ruído à APDL. Para além destas condições,

nuseamento de mercadorias, com especial atenção para os

são realizadas campanhas de monitorização com o intuito de

graneis sólidos, mercadorias perigosas e gestão de resíduos.

fiscalizar os seus concessionários.

Tem ainda responsabilidade ao nível da implementação do

5.2. Energia e Água
Energia
A energia total consumida em 2008 pela APDL foi de 49.429

Como já tivemos oportunidade de referir, movimentaram-se

GJ considerando que 67% é energia proveniente do con-

15.635 toneladas de carga, o que representa um aumento

sumo de combustíveis (energia directa) e 33% do consumo

de 4,6%, no entanto a energia consumida para a movimen-

de electricidade em Baixa e Média Tensão (energia indirecta).

tação dessa carga aumentou apenas 0,5% atingindo 3.161

O consumo total representou um aumento de 5,5% face ao

MJ/1000 ton carga, um resultado bastante positivo em ter-

ano 2007.

mos de eficiência. Nos gráficos seguintes podemos ver a evolução dos consumos de energia.

Consumo de Energia da APDL
Unidades: GJ

2006

2007

2008

Var. 2007-2008

Gasóleo

31.755

33.885

32.738

-3,4%

Gasolina

81

115

117

1,9%

478

426

455

6,7%

Energia Directa - Consumo de Combustíveis total

Gás Propano

32.313

34.426

33.310

-3,2%

Energia Indirecta - Consumo de Electricidade total

11.344

12.594

16.119

28,0%
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Consumo de Energia APDL
49,429

47,020

43,657

34,426

32,313

33,310

16,119

12,594

11,344

2006

2007

2008

Energia Total /GJ)
Energia Directa (GJ)
Energia Indirecta (GJ)

60.000

4.000

50.000
40.000

3.146

3.115
43.657

47.020

49.429

3.161

3.500
3.000
2.500

30.000

2.000
1.500

20.000

1.000
10.000

500

0

0
2006

2007

2008

Energia Total /GJ)
Energia por Carga movimentada (MJ/1000 ton carga)

A energia indirecta (electricidade) é consumida nas ins-

Além da energia consumida nas suas próprias actividades, a

talações sociais e administrativas, iluminação do exterior,

APDL distribui energia a alguns particulares, tendo registado

ponte móvel e na actividade de movimentação de cargas.

no ano 2008 a venda de 3.504 GJ face aos 3.295 GJ vendi-

Em 2008 a energia indirecta consumida foi de 16.119

dos em 2007.

GJ, o que representa uma taxa de variação de 28% em
relação ao ano anterior. Este aumento significativo resulta

Acções de melhoria

da entrada em funcionamento da nova portaria de Lei-

Conscientes da necessidade de efectuar uma melhor gestão

xões, que centraliza todos os serviços de revisão, vistoria

da energia, estão em implementação um conjunto de medi-

e controlo da entrada e saída de mercadorias no porto,

das destinadas a melhorar a eficiência energética e reduzir o

sendo composta por um edifício administrativo e parque

consumo de energia eléctrica:

rodoviário, engloba ainda um conjunto de equipamentos e

1 - Colocação de sensores para iluminação em alguns es-

sistemas informáticos que funcionam a energia eléctrica.

paços;

Em relação ao consumo de energia directa (proveniente

2 - Implementação de um sistema de redução de consumo

dos combustíveis fosseis; gasolina, gasóleo e gás propano),

de energia na iluminação pública exterior, nomeadamente,

o consumo deste tipo de combustíveis em 2008 foi de

áreas ajardinadas, fachadas dos edifícios e zonas e esta-

33.310 GJ, menos 3,2% do que em 2007. Os combustíveis

cionamento, que irá complementar a medida já existente

são utilizados no abastecimento de viaturas, embarcações e

de redução da intensidade luminosa durante o período

num guindaste, e o gás propano na cantina da empresa.

nocturno (a partir das 24 horas);
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3 - Realização de auditorias energéticas aos edifícios da

para o abastecimento de navios, barcos de pesca e reboca-

APDL; e em todos os projectos de construção ou remo-

dores, abastecimento de estaleiros de obras e abastecimento

delação de edifícios onde está prevista a inclusão de pro-

de barcos de recreio. O seu consumo próprio é dividido pelo

dução de energia por fontes renováveis e a obtenção de

abastecimento de edifícios, rega de áreas ajardinadas e lava-

classificações elevadas em eficiência energética segundo

gem de terraplenos portuários.

o SCE (DL 78/2006).

O consumo de água teve um crescimento de 2%, atingindo
73.917 m3, sobretudo devido ao aumento do abastecimento

Água

de navios dado não controlável pela APDL visto depender do

O abastecimento de água ao Porto de Leixões é efectuado a

tráfego de navios no ano em questão e das suas necessidade

partir da rede da INDAQUA - Indústria e Gestão de Águas,

de abastecimento. O consumo de particulares diminuiu 9% e

SA e no caso do abastecimento a navios, os bombeiros de

o dos serviços e rega das instalações da APDL aumentou 2%.

Leixões colaboram na gestão da rede e são responsáveis pela

Apesar do volume global de água consumida ter aumentado

logística do abastecimento e registo dos volumes fornecidos.

em 2008, a eficiência na sua utilização foi superior já que para

A APDL, para além de ser um simples consumidor de água,

a movimentação de 1000 ton de carga se gastou menos 4%

assume também um papel de distribuidor dentro do Porto de

da água que no ano anterior, atingindo 4,94 m3/1000 ton carga

Leixões, para várias entidades a operarem na área portuária e

movimentada em 2008.

Consumo de água na APDL
74.500

7

74.000

5,17

73.500

6
73.917

4,94

5
4

73.000

3
72.500

72.510

2

72.000

1

71.500

0
2007

2008

Consumo de água total (m3)
Consumo de água m3 /1000 ton carga movimentada

Consumo de água total na APDL (m3)

29.218

18.455

31.747

16.867

24.837

2007

25.303

2008

Abastecimento de navios
Consumo de particulares (concessionários, clubes, etc)
Consumo na APDL (serviços rega, etc.)
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Consumo de água total (m3) 2008

31.747
43%

25.303
34%

16.867
23%

Consumo na APDL (serviços, rega, etc.)
Consumo de particulares (concessionários, clubes, etc)
Abastecimento de navios

Acções de melhoria
Foi elaborado em 2008 um relatório sobre a situação actual

conjunto de medidas que permitem um controlo mais eficaz

da rede de abastecimento de água do Porto de Leixões,

da rede de abastecimento de água, nomeadamente:

tendo-se chegado à conclusão que o estado geral das con-

• Alteração das tampas do cais, através do reforço ou coloca-

dutas de abastecimento de água é bom. A rede tem apenas
15 anos e foi construída num material muito resistente não

ção de novas tampas nas Bocas de Aguada.
• Estabelecimento de planos de manutenção dos principais

sujeito à corrosão. Já em relação às Bocas de Aguada, o

dispositivos da rede, nomeadamente, válvulas de secciona-

estado de conservação é mau, devido às constantes agres-

mento gerais.

sões decorrentes da operação portuária e à proximidade do

• Implementação de medidas de gestão e controlo da rede e

mar. Esta má conservação das Bocas de Aguada tem implica-

detecção de fugas, nomeadamente, aumento do número de

ções no consumo de água já que pode dar origem a perdas

contadores de água e modernização dos sistemas de con-

de água e ao uso indevido ou abusivo de água.

tagem dos principais pontos de passagem ou distribuição
de água, através da instalação de aparelhos que permitem a

Neste contexto estabeleceu-se um plano de acção, que já
está a ser implementado, para a alteração física da instalação, protecção e segurança da rede, em que se definiu um

leitura remota dos contadores.
• Estudo de soluções alternativas ao uso de água potável em
rega de jardins ou molhagem de carga portuária.

5.3. Emissões
As emissões para a atmosfera, resultantes da actividade da

O maior ou menor consumo de combustíveis, está directa-

empresa, estão associadas aos combustíveis fósseis utiliza-

mente associado às variações das emissões de CO2, como

dos pelos equipamentos (guindastes, viaturas, embarcações)

podemos ver nos gráficos seguintes. O aumento do consumo

pela utilização de gás propano na cantina da empresa e ainda

de electricidade, provocou o aumentou das emissões indi-

à electricidade consumida nos edifícios e serviços da APDL.

rectas em 28,0%, passando de uma emissão de 1.704 tCO2

As emissões totais, em 2008, sofreram um aumento de 9,3%

em 2007 para 2.181 tCO2 em 2008). Já a diminuição do

em relação a 2007, de 4.254 tCO2 para 4.648 tCO2. Como

consumo de combustíveis levou à diminuição das emissões

já referimos temos que ter em consideração a entrada em

directas em 3,2% (passando de 2.550 tCO2 em 2007 para

funcionamento da nova portaria, que aumentou a utilização de

2.468 tCO2). Também as emissões por carga movimentada

energia indirecta (electricidade), produzindo mais emissões.

aumentaram 4,5%, atingindo 297 KgCO2/1000 ton carga.
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Emissões de CO2 APDL (tCO2)
4.648

4.254

3.928

2.550

2.394

2.468
2.181

1.704

1.535

2006

2007

2008

Emissões totais (tCO2)
Emissões Directas (tCO2)
Emissões Indirectas (tCO2)

Emissões de CO2 APDL
4.800

350

4.600

285

280

4.643

297

300

4.400

250
4.254

4.200

200

4.000

150

3.928
3.800

100

3.600

50

3.400

0
2006

2007
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Emissões totais de CO2 (ton CO2)
Emissões por tonelanda de carga movimentada (Kg CO2/ton carga)

As emissões relativas à energia vendida pela APDL a particulares (3.504 GJ) corresponderam a 474 tCO2 emitidas, mais
6,3% que em 2007.
Acções de melhoria
A APDL continua a implementar medidas para minimizar a

exclusivamente a viaturas pesadas e com ligação directa às

emissão de GEE, através de programas de manutenção que

A4 e IC24/A41 veio retirar da malha urbana os camiões, e

garantam o bom funcionamento de viaturas e equipamentos

embora ainda não quantificado, o contributo desta infra-es-

e fazendo inspecções ao equipamento marítimo, de acordo

trutura para diminuição das emissões resultantes do tráfego

com os requisitos legais. Está ainda a efectuar-se a substi-

rodoviário é relevante, uma vez que o tráfego se faz mais flui-

tuição progressiva dos equipamentos que possuem na sua

damente e em melhor piso.

constituição o gás de refrigeração R22. Em 2007 estes
equipamentos representavam 48% dos equipamentos de
climatização da empresa e no ano de 2008 esta percentagem reduziu para 38%. Também a entrada em funcionamento
da Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões, destinada
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5.4. Efluentes e Resíduos
Efluentes

Qualidade da Água Superficial

Para melhorar a recolha e tratamento dos efluentes produ-

No âmbito da fase de exploração da empreitada de cons-

zidos pela actividade da empresa, constituídos por águas

trução da Bacia de Rotação e do Canal de Acesso à Doca

residuais domésticas, resultantes das instalações administra-

4 do Porto de Leixões foi realizada a monitorização da qua-

tivas, águas residuais resultantes de lavagem dos cais, e tal

lidade da água superficial em Fevereiro e Abril de 2008.

como previsto e anunciado no relatório do ano passado, está

Verifica-se que em geral a qualidade da água no rio Leça é

em fase de construção uma rede drenagem de águas resi-

considerada “Muito Má” como resultado das descargas de

duais, com ligação à rede pública de Matosinhos. Prevê-se

efluentes industriais e domésticos sem tratamento. Assiste-

que este projecto esteja em funcionamento até final de 2009,

se no entanto a uma tendência para a melhoria da qualidade

evitando assim que estas águas residuais sejam conduzidas

decorrente da implementação de sistemas de tratamento de

para fossas sépticas ou despejadas no meio hídrico sem tra-

efluentes.

tamento, como acontecia até aqui.
A descarga de águas sanitárias dos navios no meio hídrico, na

Resíduos

área do porto de Leixões, é proibida, disponibilizando a APDL

A APDL para além de fazer a gestão dos resíduos resultan-

um serviço de recolha destas águas através de veículos cis-

tes da sua actividade, gere também os resíduos provenientes

terna. Não há registo de incidentes em 2008 de contaminação

dos navios e os produzidos nos terraplenos durante as ope-

de águas por este tipo de descarga. Em relação a águas con-

rações de carga e descarga de mercadorias, isto é, resíduos

taminadas por hidrocarbonetos, a APDL cumpre o disposto

da limpeza de cais.

na convenção de MARPOL 73/78, anexo 1, dispondo de um

É efectuada a recolha selectiva de alguns tipos de resíduos

batelão para recolha destas águas contaminadas.

de modo a que os principais destinos sejam a valorização e
a reciclagem. Em relação aos resíduos dos navios e carga é
aplicado o Decreto-lei n.º 165/2003, de 24 de Julho, havendo
um Plano de Recepção e Gestão de Resíduos e meios afectos à sua aplicação.

Os resíduos produzidos em 2008 podem agrupar-se, de acordo com as suas características, da seguinte forma:

NÃO VALORIZÁVEIS
1638 ton
RESÍDUOS NÃO
PERIGOSOS
2070 ton

RESÍDUOS PERIGOSOS/ESPECIAIS
2128 ton

VALORIZÁVEIS
432 ton

NÃO VALORIZÁVEIS
2127,65 ton

Solo e rochas
Resíduos equiparáveis a urbanos
(incluindo os provenientes dos navios)
Lamas de fossa sépticas
Resíduos biodegradáveis da cantina
Madeira
Embalagens
Ferro e aço
Óleos de porão / Lamas provenientes de
interceptores / Embalagens contaminadas /
Absorventes e materiais filtrantes / Filtros de óleo
/ Resíduos contendo hidrocarbonetos / Lamas de
dragagem contendo substâncias perigosas /
Resíduos hospitalares

VALORIZÁVEIS
0,35 ton

Misturas de solventes
Pilhas de chumbo
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Produção de resíduos e sua valorização
Em 2008 produziram-se 4198 ton de resíduos, dos quais 51%

O aumento da produção de resíduos em relação ao ano anterior

perigosos, destacando-se neste tipo de resíduos os óleos de

foi de 34% devendo-se este acréscimo sobretudo ao aumento

porão, lamas contaminadas, absorventes e materiais filtrantes e

de pedidos de descarga de resíduos dos navios. A percenta-

resíduos contendo substâncias perigosas e óleos provenientes

gem do total dos resíduos que foram valorizados foi de 10,3%.

das actividades de manutenção dos equipamentos.
Produção de resíduos (ton)
4400
4000
3600
3200
2800
2400

100%
80%
3.371

3.129

4.198

60%

2000
40%

1600

Produção de resíduos (ton)
Valorização de resíduos (%)

1200
800

14,2%

400

20%

15,6%

10,3%

0

0%
2006

2007

2008

Resíduos por Tipo de Carga
1%

7%

2%

22%

Madeira
Ferro e aço
Mistura de resíduos urbanos e equipamentos
Mistura de Materiais de construção
Solos e rochas
Resíduos expl. vegetal

49%
15%

Óleos, materiais filtrantes e filtros de óleo
Outros resíduos

1% 3%

Resíduos por destino
0,46%

0,22%

39,03%
Aterro
Reutilização/Reciclagem
Incineração
Tratamento físico-químico

50,09%

Armazenamento para posterior eliminação
Armazenamento para posterior reciclagem
10,19%
0,01%
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Sedimentos
Uma das actividades da APDL geradoras de resíduos são as

Em 2008 houve uma redução no volume de sedimentos dra-

dragagens para manutenção de fundos e canal de acesso.

gados de 13% em relação a 2007.

Sedimentos resultantes de dragagens (m3)

183.331
159.129

137.630

2006

2007

2008

5.5. Derrames
Em 2008 ocorreram 5 derrames, o que representa uma dimi-

A APDL dispõe de uma série de equipamento destinado à

nuição, em relação ao ano anterior, de cerca de 55%. Dois

prevenção e combate à poluição no meio aquático, nomeada-

dos derrames foram de gasóleo, (um deles ocorreu durante

mente uma embarcação semi-rígida, uma embarcação com

o abastecimento a um navio), outros dois resultaram de der-

recuperador oleofilíco com capacidade de recolha de 40ton/

rames de contentores, um de tinta e outro de óleo vegetal

hora; um batelão com capacidade para 200 m3, um recupe-

usado e o último derrame resultou de um batelão que trans-

rador oleofílico com capacidade para recolha de 30m3/hora,

portava águas oleosas. Em todos os casos foram tomadas as

uma bomba “skimmer” para hidrocarbonetos e ainda barrei-

medidas de mitigação dos acidentes, através da aplicação de

ras para contenção em águas interiores, tanques flexíveis,
moto-bombas, tanques flutuantes, espumífero e uma bomba

manta e /ou barreiras absorventes.

auto-proporcionada de combate a incêndios em navios.
Derrames (N.º)

11

5

2006

5

2007

2008
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5.6. Biodiversidade
A actividade da APDL não causa grande perturbação na biodiversidade, as perturbações no meio terrestre são quase nulas
e em relação ao meio aquático as acções que podem causar
efeitos negativos são as dragagens, embora as comunidades
susceptíveis de serem afectadas no estuário do Rio Leça, se
caracterizem por baixa diversidade e complexidade. A empresa

colo entre a APDL e o Parque Biológico de Gaia. O refúgio

é no entanto sensível a estas questões pelo que tem identifi-

foi criado no sapal existente a montante do cabedelo (Bacia

cado os grupos biológicos que podem ser afectados e realiza

de S. Paio), área pertencente ao domínio público marítimo e

as actividades de dragagem de acordo com procedimentos

gerido pela APDL. O PBG assegura a gestão deste território

técnicos que minimizem os impactes por elas causados.

e a promoção de conservação da natureza e de educação
ambiental e a APDL assegura o controlo do licenciamento

Protocolo com o Parque Biológico de Gaia

das actividades nesta zona, garantindo que nunca licenciará

Com o objectivo de criar o “Refugio Ornitológico no Estuário

quaisquer actividades que comprometam a viabilidade do

do Douro”, área de grande sensibilidade ambiental e impor-

refúgio ornitológico e assegura a recuperação do Lago do

tante para a observação da avifauna, foi celebrado um proto-

Linho, estrutura de apoio à navegação do estuário do Douro.

5.7. Concessionários
As operações de movimentação de mercadorias estão con-

adoptadas pela APDL e os concessionários que desempe-

cessionadas a diferentes empresas que operam no espaço

nham a sua actividade dentro da área portuária.

portuário, e cujas actividades causam, também, impactes am-

No âmbito dessa colaboração e de acordo com as próprias

bientais, nomeadamente:

políticas desenvolvidas por cada um dos concessionários, foi

• emissões de CO2, produzidas pelos veículos e equipamen-

disponibilizado um conjunto de informação relativa às preocu-

tos durante as operações de movimentação de cargas;
• emissões de poeiras decorrentes das cargas e descargas
de granéis sólidos;

pações ambientais de cada empresa a operar no porto e que se
sintetiza neste ponto do relatório, dando-se expressão das reais
preocupações de todas as empresas no sentido de evitar, ou

• efluentes resultantes de águas residuais resultantes de lavagens de cais e equipamentos;

pelo menos reduzir, os impactes ambientais negativos necessariamente resultantes da actividade portuária desenvolvida.

• resíduos resultantes das suas actividades;
•  emissão de ruído.

Nos quadros seguintes apresenta-se a síntese dos proce-

A política de sustentabilidade do Porto de Leixões pressupõe

dimentos adoptados pelos concessionários em maté-

uma plena conjugação das medidas de protecção ambiental

rias ambientais:

Política de
Ambiente

Concessionário
CEPSA - Companhia Portuguesa de Petróleos, S.A.
CIMPOR - Indústria de Cimentos, S.A.
DOCAPESCA - Portos e Lotas, S.A.
Petrogal, S.A - Petróleos de Portugal
REPSOL Portuguesa, S.A.
Secil - Companhia Geral de Cal e Cimentos S.A.
Silos de Leixões, S.A.
TCGL - Terminal de Carga Geral e Granéis de Leixões, S.A.
TCL - Terminal de Contentores de Leixões, S.A.
• Procedimento adoptado
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Energia nos
Concessionários
Gasóleo

TCL

TCGL

CIMPOR

SECIL

SILOS

REPSOL

DOCAPESCA

TOTAL
(GJ)

GJ

4.782

11.059

ND

ND

1.178

43

ND

17.062

Gasolina

GJ

440

ND

ND

ND

ND

ND

ND

440

Gás Propano

GJ

ND

ND

ND

ND

6.115

ND

ND

6.115

Electricidade

GJ

21.870

5.142

509

632

4.668

272

24.673

57.766

27.092

16.201

509

632

11.961

316

24.673

81.384

TOTAL

Emissões CO2
Concessionários

Energia Directa Concessionários

23.618

Energia Indirecta Concessionários

57.766

Energia Total Concessionários

81.384

TCL

TCGL

CIMPOR

SECIL

SILOS

REPSOL

DOCAPESCA

TOTAL
(tCO2)

354

819

ND

ND

87

3

ND

1.264

Gasóleo

tCO2

Gasolina viaturas

tCO2

30

ND

ND

ND

ND

ND

ND

30

Gás Propano

tCO2

ND

ND

ND

ND

452

ND

ND

452

Electricidade

tCO2

11

3

0,248

0

2

0

12

28

395

822

0

0

542

3

12

1.775

TOTAL

Emissões Directas

1.747

Emissões Indirectas

28

Emissões totais

1.775

A implementação de boas práticas de operação e a adop-

SECIL

ção de medidas preventivas de acidentes e controlo das suas

• Investimento de 5.000€ em medidas de protecção ambiental

consequências, são incentivadas pela APDL, através da intro-

durante o ano 2008.

dução de cláusulas ambientais nos contratos celebrados e
da intensificação da fiscalização ambiental na área portuária.

CEPSA

Destacam-se algumas medidas implementadas na área do

• Manutenção de equipamentos, nomeadamente substituição

porto, em 2008, pelos concessionários, no âmbito da gestão

das mangas filtrantes dos filtros de despoeiramento;

ambiental.

• Sistema de recolha selectiva de resíduos, incluindo óleos

TCL

• Plano de manutenção da frota para redução de gases po-

usados;
• Recolha de óleos e de resíduos de equipamentos de movimentação de cargas e recolha de produtos resultantes da
manutenção da ETAR.

luentes;
• Investimento em equipamentos de monitorização e controlo
das linhas de descarga de navios;
• Formação em segurança, nomeadamente sobre riscos nos

TCGL

postos de trabalho, simulacros e treino de brigadas.

• Dará início ao processo de certificação do seu sistema de
gestão da segurança segundo o referencial OSHAS 18001

REPSOL

em 2009.

• Monitorização mensal;
• Limpeza e manutenção de caixas separadoras;

SILOS DE LEIXÕES
• Recolha selectiva de resíduos;
• Separação de hidrocarbonetos das águas pluviais na área
do posto de abastecimento de gasóleo;
• Espaço de recolha e armazenagem de óleos usados;

• Formação sobre os Sistema de Gestão Ambiental da empresa e sobre separação de resíduos;
• Sistema gestão da Segurança em implementação;
• Formação em segurança industrial e equipas de intervenção
de emergência.

• Controlo de pragas;
• Sistema de Gestão da segurança e Plano de emergência.

DOCAPESCA
• Investimento de 250.000€ em medidas de protecção ambiental durante o ano 2008.
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6. Desempenho Económico
6.1. Abordagem aos aspectos económicos
Conforme referido no Relatório de Movimentação de Cargas

Em termos económico-financeiros, a APDL apresentou um

nos Portos Nacionais do Instituto Portuário dos Transpor-

bom desempenho global no exercício de 2008, com resulta-

tes Marítimos, a APDL atingiu em 2008 um valor record de

dos líquidos acima dos 6 milhões de euros, valor 1,6% acima

movimentação, ultrapassando largamente as 15 milhões de

dos registados em 2007.

toneladas, correspondendo a um crescimento face ao ano
anterior de cerca de 4,6%. Destacando-se a movimentação

Movimento de Mercadorias (milhares ton)

de granéis líquidos e contentores que subiram 7% e 5% respectivamente.

15.635
14.948

Em relação ao sector nacional, Leixões representa cerca de
24% das cargas totais movimentadas nos portos do conti14.016

nente, o que o coloca em segundo lugar em termos de movimentação de cargas. Estas informações estão disponíveis de
uma forma mais completa no Relatório e Contas da empresa
e também no relatório do Instituto Portuário dos Transportes
Marítimos com a divulgação dos resultados consolidados dos

2006

2007

2008

portos nacionais, disponibilizado no site da APDL.

Tipo de carga movimentada (milhares ton)

648
4%

22
0,1%

4.632
30%
8.142
52%

Carga geral fraccionada

Granéis sólidos

Carga Ro-Ro

Granéis líquidos

Contentores

2.191
14%
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Houve no entanto uma diminuição dos resultados operacionais

racionais do significativo crescimento das amortizações decor-

(EBIT) de 21,5%, resultado não da quebra no volume de negó-

rente da conclusão de importantes projectos de investimento.

cios, que aumentou 6,7%, mas sim do efeito nos custos opeMedidas de geração
de riqueza (103 Euros)

2006

2007

2008

% de variação

2007/2008

Prestação de Serviços

37 828

39 447

42 087

6,7

VAB 1

30 993

31 036

33 776

8,8

EBITDA - Operational Cash Flow

17 471

17 009

19 185

12,8

Resultado Líquido

6 072

5 952

6 047

1,6

EBIT - Resultado Operacionais

5 500

4 064

3 189

- 21,5

1

VAB = Vol. Negócios + Var. Existências + Trab.Próp.Empresa + Prov.Suplementares - CMVMC - FSE

6.2. Criação e Distribuição de valor
A APDL integra na sua gestão princípios e valores de res-

outras contribuições para a comunidade, distribuição de di-

ponsabilidade social e tem consciência do seu papel na

videndos ao Accionista (Estado), no montante de 3 milhões

comunidade e das suas responsabilidades, económicas, so-

de euros, fornecedores e pelos seus próprios trabalhadores

ciais e ambientais, para com os restantes agentes económi-

e trabalhadoras.

cos e sociais com os quais interage.

Em 2008, a APDL teve um total 1127 fornecedores, dos

Naturalmente, parte dos benefícios recolhidos ao nível eco-

quais 904 eram fornecedores locais, o que representa uma

nómico são distribuídos por algumas das suas partes inte-

percentagem de 80%. O total do valor de compras a forne-

ressadas, designadamente, pela comunidade, através dos

cedores foi de 36 milhões de euros, 65% dos quais foi com

impostos pagos e das contribuições para acção social e

fornecedores locais.

Criação de Valor
(vendas + prestação serviços)

Volume de negócios

Outros Proveitos
Operacionais

Proveitos
Financeiros

Proveitos
Extraordinários

Total Proveitos
Gerados

42 Milhões
Euros

2,4 Milhões
Euros

2,3 Milhões
Euros

3,9 Milhões
Euros

50,6 Milhões
Euros

Distribuição de Valor
Compras /
Fornecedores

Impostos e
Dividendos

Custos c/
colaboradores

Custos
Acção Social

33,6 Milhões
Euros

5,1 Milhões
Euros

10,4 Milhões
Euros

2,4 Milhões
Euros
37

Contribuições
à comunidade

156 Milhões
Euros

Parte 2
Porto Responsável
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7. Projectos e seus Impactes
7.1. Impacte do complexo portuário de Leixões
Em 2008 foi elaborado um estudo para avaliação da impor-

impacto se estabelece em primeiro lugar enquanto principal

tância do Porto de Leixões na economia da região Norte e do

interface de transporte do comércio internacional de merca-

país, tendo nele colaborado concessionários do porto, arma-

dorias da região com o resto do Mundo.

dores, agentes de navegação, agentes transitários, empresas

O seu impacte económico multiplica-se em efeitos sobre a

de transporte rodoviário, despachantes oficiais, associações

riqueza, o rendimento o emprego e as receitas fiscais do país.

sindicais, entidades reguladoras, como a polícia marítima, ca-

Impacto directo, indirecto e induzido, no conjunto da econo-

pitania, alfândega, entre outros.

mia nacional:

A análise efectuada foi realizada em duas perspectivas com-

• mais de 590 milhões de euros de produto interno bruto;

plementares:

• cerca de 465 milhões de euros de rendimento;

1 - quantificação da parte da economia do País e, especial-

• mais de 15 000 postos de trabalho;

mente, da região Norte que é servida pelo Porto de Leixões;

• 36 milhões de euros de impostos sobre os produtos.

2 - impacto económico que o complexo portuário de Leixões
No seu conjunto, a actividade portuária representa global-

exerce naquela dupla perspectiva.

mente, um impacto directo, indirecto e induzido de 5,4% do
Impacte na economia e no emprego1

produto interno bruto e 4,6% do rendimento disponível do

O Porto de Leixões é uma das mais importantes infra-estru-

país; 6,6% do emprego nacional e 13,3% do total de receitas

turas do sector empresarial do estado da região Norte, cujo

de impostos sobre produtos.

Impacte na Economia
NA REGIÃO NORTE

NO PAÍS

Valor Bruto de Produção

€ 7.3 mil milhões

16,9% do PIB

€ 8,3 mil milhões

5,4 % do PIB

Rendimento das famílias gerado

€ 4,5 mil milhões

13,8 % do RND

€ 5,0 mil milhões

4,6% do RND

295 mil postos
de trabalho

17,5% do total
de emprego

€ 326 mil milhões

6,6% do total do
emprego

-

-

€ 2,9 mil milhões

13,3% do total das
receitas de imposto

€ 5,6 mil milhões

-

€ 5,6 mil milhões

-

Volume de Emprego
Imposto sobre produtos
Valor das mercadorias
movimentadas

1- Segundo o “Estudo de Avaliação dos Impactos do Complexo Portuário de Leixões”, datado de Maio de 2008, realizado pelos consultores Armindo Carvalho e
Glória Machado
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A importância económica e social do Porto de Leixões re-

ário de Leixões, que se estima representar actualmente 5800

flecte-se de forma imediata, no plano local, pelo impacto ge-

postos de trabalho, 4200 respeitantes à indústria portuária e

rado sobre o mercado de emprego. Com efeito, é bastante

1600 associados à indústria de proximidade portuária.

significativo o emprego directo gerado pelo complexo portuImpacte na Emprego
Volume de Emprego Directo
Actividade portuária

4 200 postos de trabalho

Industria de proximidade portuária

1 600 postos de trabalho

Complexo Industrial portuário

5 800 postos de trabalho

Volume de Emprego Directo + Indirecto

15 000 postos de trabalho

induzido do complexo Industrial portuário

7.2. Grandes Projectos e Investimentos
O investimento levado a cabo nos últimos anos para na me-

Assumindo como declaração de missão “Fazer do Porto

lhoria das infra-estruturas e acessibilidades, como o aprofun-

de Leixões uma referência para as cadeias logísticas

damento da bacia de rotação e do canal de acesso às docas

da fachada atlântica da península Ibérica”, a estratégia

interiores do Porto de Leixões, passando de dez para doze

de desenvolvimento do porto de Leixões concretiza-se no

metros de fundo; a substituição da ponte móvel, que liga Leça

PEDPL - Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de

da Palmeira a Matosinhos, permitindo o acesso a embarca-

Leixões (2006-2015), contemplando  estas e outras acções

ções de maior porte; a abertura da VILPL e da nova portaria,

concretas com implicações directas nas três dimensões do

são investimentos realizados que permitiram aumentar signi-

desenvolvimento sustentável do porto, traduzidas num volume

ficativamente as condições de oferta aos concessionários e

de investimento ao longo dos anos.

melhorar a competitividade do porto, tornando-o um dos mais
importantes portos nacionais.
Investimento
Ano

2005

2006

10 Euros

7 376

22 420

3

2007

2008

2009

35 752

23 149

63 700

Realizado

2010

2011

56 500

31 900

Previsão

Em 2008, do total de 23.149 milhões de euros investidos,

PIDDAC (orçamento do Estado) e 18,5% do FEDER -

65,5% foi através de auto-finaciamento. O financiamento

Fundo Europeu do Desenvolvimento Regonal.

externo foi concretizado sob forma de subsídios, 16% do

7.2.1. Projectos concretizados
VILPL e PORTARIA ÚNICA
A Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões é uma liga-

directa às auto-estradas A4 e IC24/A41, através da Via Re-

ção rodoviária que faz acesso rápido e exclusivo das viaturas

gional Interna.

pesadas e respectiva carga ao Porto de Leixões, com ligação
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A abertura da VILPL, veio permitir que os camiões com destino ou

ambientais, uma vez que este acesso exclusivo para pesados re-

origem no Porto de Leixões deixem de usar as estradas do con-

tira da malha urbana de Matosinhos cerca mil e quinhentos cami-

celho, com significativas melhorias no tráfego urbano e vantagens

ões por dia, diminuindo por isso os índices de poluição ambiental.

A Portaria Única de Leixões tem como objectivo controlar

APROFUNDAMENTO DA BACIA DE ROTAÇÃO E CANAL

o acesso do tráfego de pesados ao porto, efectuado através

DE ACESSO À DOCA 4

da VILPL, e é a “porta” de entrada em terra responsável pelo

O projecto de aprofundamento da bacia de rotação e do ca-

controlo automático, rigoroso e informatizado das entradas e

nal de acesso à doca número 4 para fundos de menos 12

saídas de mercadorias do Porto de Leixões. Dotada das mais

metros, aumentou a navegabilidade no interior do porto, uma

modernas infra-estruturas físicas e informáticas, veio permitir

vez que vai permitir o acesso a navios de maior calado, indo

a simplificação dos procedimentos associados ao acesso e

de encontro às necessidades actuais da frota mercante do

saída de viaturas pesadas e respectivas cargas, oferecendo

sector de carga contentorizada, permitindo a entrada aos na-

maior rapidez no atendimento, diminuindo assim o tempo de

vios tipo Panamax, aumentando  assim a competitividade do

estadia dos veículos em cerca de 50%.

Porto de Leixões.
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7.2.2. Projectos em curso
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE LEIXÕES
A Plataforma Logística de Leixões será um investimento de des-

Em 2008 iniciou-se a obra da Acessibilidade Rodoviária ao

taque nos próximos dois anos. Com uma dimensão de cerca

pólo de Gonçalves, a qual permitirá poupar cerca de 11 km de

de cerca de 70ha compreende dois pólos interligados entre

percurso dos camiões na ligação entre o porto e aquele Pólo

si; Pólo 1 e 2 – Guifões, que terão acesso exclusivo através

Logístico, bem como segregar o tráfego pesado de transporte

da VILPL.

de mercadorias do tráfego urbano.

O seu objectivo é contribuir para o desenvolvimento do tráfego
do porto de Leixões e das cadeias logísticas nele ancoradas.

Polo 1

Polo 2
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REABILITAÇÃO DO CAIS ACOSTÁVEL MOLHE SUL E
NOVO TERMINAL MULTIUSOS
Este novo terminal será localizado no molhe sul e a empreitada deste projecto, que se encontra em curso, contempla a
recuperação de 300m de cais deste molhe, a criação de uma
nova frente de acostagem com cerca de 200m, a criação de
um aterro adicional de cerca de 4ha, destinado a área de apoio.

Terminal Intermodal da Plataforma Logística de Leixões
No âmbito do projecto da Plataforma Logística de Leixões e
respectivo modelo de negócio,  foi celebrado um protocolo
com a REFER – Rede Ferroviária Nacional, que tem por objecto regular a construção e a exploração do Terminal Intermodal da Plataforma Logística de Leixões. Com este protocolo
a REFER compromete-se com a construção e financiamento
do Terminal Intermodal e respectivo feixe de acessos rodoviários e a APDL responsabiliza-se pelo acesso rodoviário e
a prestação de um conjunto de serviços, como sejam a Portaria, os serviços de apoio à actividade e a viabilização dos
serviços aduaneiros necessários.
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7.3. Impacte dos grandes projectos
Projecto

Estado de
realização

Investimento
até final 2008

Dimensão

(em euros)

Partes
interessadas
Beneficiários

APDL, Concessionários;
Agentes Navegação,
Transportadores,
Comunidade; Alfândega

VILPL e PORTARIA ÚNICA

Concretizado

34 milhões

Ambiental
Económica

APROFUNDAMENTO
DA BACIA DE ROTAÇÃO E
CANAL ACESSO
DOCA 4

Concretizado

14 milhões

Económica

APDL, Concessionários;
Agentes Navegação
Transportadores

APDL, Concessionários,
Comunidade, Câmara
Municipal e Junta de
Freguesia

NOVA PONTE MÓVEL

Concretizado

16 milhões

Económica
Social

VIADUTOS DE ACESSO
À PONTE MÓVEL

Concretizado

1 milhão

Ambiental
Social

Comunidade,
Câmara Municipal e
Junta de Freguesia

APDL, Concessionários;
Empresas da região;
Transportadores,
Comunidade

APDL, Concessionários;
Agentes Navegação;
Transportadores

PLATAFORMA
LOGÍSTICA DE
LEIXÕES

Em curso

4 milhões

Ambiental
Económica

REVITALIZAÇÃO DO
CAIS ACOSTÁVEL
MOLHE SUL

Em curso

16 milhões

Económica
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8. Relação porto-cidade
8.1. Integração Urbana
Conscientes do impacto urbano que o Porto de Leixões

Foram realizadas inúmeras intervenções e investimentos na

tem na sua envolvente, a relação do porto de Leixões com

área da integração urbana com o objectivo de melhor os es-

as cidades em que se encontra integrada (Matosinhos,

paços de fronteira e colmatação das frentes urbanas, estas

Porto e Vila Nova de Gaia), e respectivas comunidades,

intervenções melhoraram muito o impacto visual e proporcio-

tem merecido uma atenção particular com preocupações

naram às comunidades espaços de sociabilidade importan-

de integração na envolvente urbana ao porto de Leixões.

tes, destacam-se as que foram finalizada ou, cujo impacto se
fez sentir, no ano de 2008.

Viadutos de acesso à ponte Móvel
Na sequência da construção da nova ponte móvel, que liga as
cidades de Leça e Matosinhos, atravessando o porto, foram realizadas obras de reordenamento da inserção urbana dos viadutos de acesso à ponte.
Esta obra teve o objectivo de permitir uma melhor definição e
organização do trânsito, englobando uma maior área de jardins,
com a criação de espaços verdes.
O projecto prevê ainda incluir sinalização nas imediações das
vias de acesso à ponte, para informação atempada do utente sobre a abertura da ponte e sugestões de percursos alternativos.
Plataforma da Cantareira e Estaleiro do Ouro
A APDL desmantelou os barracos e contentores, usados pelos pescadores na plataforma da Cantareira (zona da Foz do rio
Douro, junto aos Pilotos do Douro), no Porto, e fez a renovação
daquele espaço, construindo um novo edifício para dar apoio à
actividade dos pescadores e reabilitando as estruturas existentes – rampas, muros, pavimentação, arborização da plataforma
e implantação de infra-estruturas urbanísticas.
Esta intervenção melhorou significativamente o enquadramento
paisagístico desta zona e passou a ser um espaço lúdico e de
suporte às actividades relacionadas com o rio, como a pesca.
Também na marginal ribeirinha do Porto a ADPL investiu uma
soma de 27,5 mil euros numa operação de limpeza junto ao estaleiro do Ouro, com a retirada de Carcaças de embarcações e
outros destroços que permaneciam há muitos anos no rio.
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Revitalização e reabilitação de espaços e edifícios da
empresa
A par destas iniciativas mais viradas para a comunidade, realizaram-se ainda uma série de obras destinadas à revitalização
e reabilitação de espaços e edifícios da empresa e ao incremento dos espaços de sociabilidade do porto. São exemplos,
os arranjos exteriores do espaço envolvente à Direcção de
Operações; as instalações do SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; a requalificação do Porto de Recreio e sua
envolvente; a remodelação da Estação de Passageiros e a
reabilitação do Edifício dos Pilotos, onde ficaram instalados
também a Saúde Ocupacional, com instalações de enfermaria e gabinete médico. Estas obras rondaram os 3 milhões e
meio de euros.
Protocolo com o Município de Matosinhos
Em Maio de 2008 foi assinado um protocolo com o Município
de Matosinhos que inclui a cedência de terrenos não vocacionados para a actividade portuária, num dos quais se vai
construir a futura Casa da Arquitectura.

8.2. Projectos para a comunidade
A APDL patrocinou várias iniciativas de carácter socio-cultu-

Programa “Aprender sempre…! ”

ral, tendo como objectivo fomentar e tornar mais amigável a

A empresa iniciou um projecto de formação exclusivamente

sua relação com a comunidade envolvente.

direccionado para os seus aposentados, com o objectivo de

No sector portuário continuou a desenvolver-se, a nível

os incentivar a voltar a aprendizagem de novos conteúdos,

nacional e internacional, uma política de abertura e apro-

versando matérias por eles directamente seleccionadas atra-

ximação a outros portos (acordos, protocolos, visitas, etc.)

vés de inquérito de opinião previamente divulgado. Para além

sendo de realçar as iniciativas no âmbito dos PALOP, no

da formação em si, há aqui também o objectivo de ocupação

quadro de uma política de intercâmbio portuário que se pro-

das pessoas e de manter a sua ligação à empresa onde de-

jecta já para além do porto de Leixões para se integrar num

ram o melhor do seu esforço e trabalho durante a sua vida

desígnio nacional de cooperação com aqueles países.

activa.
Esta iniciativa, que se pretende renovar em 2009, concretizou-se em 2008 através da realização de:
• 4 acções, destinadas ao desenvolvimento dos conhecimentos de internet e inglês;
• 80 horas de formação;
• 42 participantes;
• Custo do projecto foi 3 378 Euros

Aula de Introdução à Informática
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Abertura do porto à comunidade
Apoio a iniciativas sociais, culturais e desportivas e de soli-

Visitas ao Porto

dariedade social

A APDL promove e incentiva a abertura do Porto de Leixões

Destaca-se pelo seu carácter específico o Stella Maris de

às escolas secundárias e universidades, adequando o seu pro-

Leixões, organização sem fins lucrativos, destinada a dar

grama de visita aos objectivos e especificidade dos visitantes.

apoio às tripulações dos navios, em terra, designadamente

Em 2008 desenvolveu-se um vasto programa que contemplou:

alojamento e apoio no contacto com as famílias.

• 75 vistas de estudo de escolas profissionais e Universidades;

Este apoio traduziu-se na disponibilização graciosa das insta-

• 2 984 estudantes.

lações onde funciona e um subsidio de funcionamento, que
anualmente ronda os 15 mil euros.

Abertura de um restaurante e clube de música na Estação de
Passageiros de Leixões

A nível cultural e desportivo várias foram as organizações que

Num espaço integrado na Estação de Passageiros do Porto

mereceram o apoio e patrocínio da APDL, destacando-se:

de Leixões e considerado Património Arquitectónico e Histó-

• Ciclo de piano da Associação Comercial do Porto;

rico de Matosinhos, foram feitas obras de remodelação, para

• Fundação de Serralves;

nele se instalar um espaço de restauração e cultura, voca-

• Festival de jazz de Matosinhos;

cionado para responder a uma necessidade da comunidade

• Matosinhos Sport;

local, que há muito transformou Matosinhos como um local de

• Bombeiros Voluntários Matosinhos e Leça;

referência da música jazz no panorama musical do país e até

• Cruz Vermelha Portuguesa.

internacionalmente.
A funcionar desde Dezembro de 2008, permitiu que o
público em geral possa aceder e usufruir de um espaço com
vista privilegiada para o porto.

8.3. Parcerias
Participação em iniciativas
ciêntifico-tecnológicas
A APDL é um dos parceiros da Faculdade de Engenharia da

especialmente, sobre desastres com origem humana que acar-

Universidade do Porto, no projecto MARINE (Maritime Incident

retem consequências ambientais graves. No âmbito deste pro-

Research and Innovation Network). Este projecto, elaborado

jecto, decorreu na APDL em Junho de 2008 uma conferência

em parceria com Espanha, França e Irlanda, é financiado pelo

intitulada “Incidentes Marítimos: desafios e novas tecnologias”

programa comunitário INTERREG IIIB Espaço Atlântico, e tem

onde foram apresentados os principais resultados obtidos no

como objectivo promover uma rede de investigação e inovação

âmbito bem como um documentário que retrata o projecto-piloto

dedicada aos incidentes marítimos no eixo Atlântico, capaz de

que tem vindo a ser desenvolvido junto ao porto de Leixões e

desenvolver, demonstrar e transferir conhecimento em tecnolo-

que constitui um exemplo das tecnologias emergentes na pro-

gias e sistemas emergentes aplicáveis neste domínio.

blemática dos incidentes marítimos.

As actividades do projecto envolvem o estudo e a demonstração

Destacam-se ainda os apoios financeiros a entidades cientifico-

de tecnologias e capacidades avançadas para o suporte das di-

educacionais como a Universidade Itinerante do Mar, a Facul-

versas fases de um incidente marítimo como identificação; pre-

dade de Engenharia da Universidade do Porto e o Instituto Su-

venção e protecção; preparação; resposta e recobro, incidindo,

perior de Engenharia do Porto.
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Cooperação com Países de Língua Oficial

A actividade desenvolvida, incluiu, ainda a deslocação de

Portuguesa (PALOP)

formadores nacionais a Cabo Verde para ministrar acções

Os projectos desenvolvidos no âmbito da cooperação tradu-

de formação nos portos daquele país.

ziram-se, essencialmente, na participação de Técnicos dos

O programa desenvolvido em 2008 abrangeu, entre outras

portos de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau e S. Tomé e

iniciativas, a realização de 33 acções de formação; a prin-

Príncipe, nas acções de formação realizadas no Centro de

cipalmente 407 quadros e técnicos de diversos portos dos

Formação do Porto de Leixões e também na realização, nos

PALOP e a que corresponde um volume de 1 068 horas de

próprios países, de projectos de formação especificamente

formação.

solicitados.

I Encontro de Portos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Em Setembro de 2008, em parceria com a APDL, por inicia-

Estiveram presentes cerca de 200 representantes dos portos

tiva e com organização do porto de Leixões, realizou-se no

de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, S. Tomé e Príncipe e

nosso Auditório Infante D. Henrique o I Encontro de Portos

Brasil, além dos portos nacionais e de empresas que se qui-

Comunidade de Países de Língua Portuguesa, subordi-

seram assistir ao evento.

nado ao tema “Estreitando relações comerciais e de cooperação no espaço da lusofonia”.
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9. Os nossos Compromissos

De acordo com o Plano Operacional para a Sustentabilidade, os nossos compromissos para 2009, são os seguintes:
ACÇÕES A REALIZAR

Prazo

1 – Reduzir o consumo da ÁGUA na área portuária e nos edifícios administrativos da APDL
1.1 Execução de furos de captação de água para rega das áreas ajardinadas

Abr09

1.2 Alteração da rede de água (reforço tomadas de caixa de abastecimento para evitar desperdicios)

Jun09

1.3 Implementar a leitura digital de contadores para melhor controlo da água consumida - Telemetria

Dez09

2 – Melhorar o Controlo das SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS usadas na empresa
2.1. Elaboração do modelo de listagem de substâncias perigosas autorizados na APDL

Mar09

2.2. Elaboração de manuais de utilização, com disponibilização "on Line" na intranet da ficha de segurança dos produtos
e afixada nos locais utilização

Dez09

2.3. Realizar acções de formação e sensibilização sobre estas matérias

Dez09

3 – Reduzir as EMISSÃO DE GEE  e o consumo de ENERGIA nas instalações da APDL
3.1. Auditoria energética e substituição de lampadas por lâmpadas economizadoras, colocação de sensores de movimento e/ou luminusidade em corredores, instalações sanitárias

Abr09

3.2. Manual de boas práticas ambientais para um consumo mais responsavel da água, energia e substâncias perigosas

Jun09

3.3. Elaboração de estudo de viabilidade de produção de energias renováveis

Dez09

4 – Melhorar a gestão dos RESÍDUOS
4.1. Implementação de recolha selectiva dos residuos nos Edifícios Administrativos

Abr09

5 – Promover o envolvimento dos concessionários nas politicas de sustentabilidade da APDL
5.1. Definição da Política de Sustentabilidade da APDL

Set 09

5.2. Elaboração da Carta de princípios para Concessionários

Set 09

5.3. Monitorização do ruído produzido pelas principais operações na área portuária

Jun09

6 – Desenvolver POLÍTICAS DE APOIO À COMUNIDADE LOCAL
6.1. Programa Escola/Empresa – Proporcionar Estágios Profissionais na empresa a alunos de uma escola de Leça da
Palmeira

Mai09

6.2. Criação do Prémio Melhor Aluno do ensino Secundário, do concelho de Matosinhos, em colaboração com DREN

Jun09

6.3. Elaboração de um plano de visitas das escolas do concelho de Matosinhos ao porto

Abr09

6.4. Definir programa de actividades do Dia Aberto do Porto de Leixões

Abr09
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ACÇÕES A REALIZAR

Prazo

7 – Promover a melhoria das condições de  HIGIENE SAÚDE E SEGURANÇA no trabalho
7.1. Realizar uma acção anual de sensibilização sobre SHST para todos os trabalhadores

Dez09

7.2. Inclusão de 1h formação especifica em SHST em todas as acções de formação em que tal se torne adequado

Dez09

7.3. Implementar uma Newsletter mensal com recomendações específicas em SHST

Abr09

7.4 Elaborar um plano de visitas para acompanhamento das condições de HST nas áreas concessionadas e preparar
modelo de relatório associado

Dez09

8 – Promover a VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E PESSOAL dos trabalhadores e trabalhadoras
8.1. Reformulação da legislação em matéria de progressão na carreira, privilegiando o mérito

Dez09

8.2. Fazer o diagnóstico de necessidades de formação profissional para 2010; monitorizar e avaliar o impacto da formação realizada em 2009.

Dez09

9 – Rever o PLANO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS
9.1. Elaboração do Manual de Acolhimento

Abr09

9.2. Promover um Programa de apoio à obtenção do 12º ano, para os  trabalhadores e trabalhadoras, no âmbito do
Programa Novas Oportunidades

Mar09

9.3. Apoio a projectos pessoais de valorização profissional dos trabalhadores e trabalhadoras

Mar09

9.4. Fazer um levantamento de boas práticas implementadas na empresa no âmbito do projecto “Igualdade do género no
porto de Leixões

Abr09

9.5. Estudo do clima social da empresa

Abr09

9.6. Rever o Plano de benefícios sociais da empresa

Abr09

10 – Promover o DIÁLOGO E ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS - FORNECEDORES
10.1. Elaborar e divulgar um Código de Fornecedores

Set 09

10.2 Estudar e definir um conjunto de procedimentos e de indicadores que permitam avaliar o grau de desempenho
social dos Fornecedores/prestadores de serviço

Dez09

10.3 Criar uma base de dados que identifique classes de Fornecedores/prestadores de serviço: "os verdes", "os amarelos" e "os vermelhos", de acordo com as suas praticas de responsabilidade social

Dez09

11 – Diagnosticar o nível de cumprimento de “GOVERNANCE” da empresa em relação à legislação aplicável
11.1. Analisar o nível de conformidade com resolução Conselho Ministros 49/2007 relativamente a I) missão, objectivos e
princípios gerais de actuação; II) estruturas de administração e fiscalização; III) Remuneração e outros direitos; IV)
conflitos interesse; V) Divulgação, Informação

Dez09

11.2. Divulgar no site da APDL o cumprimento dos princípios de bom governo da empresa

Dez09

12 – Promover e divulgar os principios de ÉTICA da empresa
12.1. Elaboração dos princípios éticos de gestão da empresa (código de ética) e respectiva divulgação nos sítios de
acesso electrónico interno e externo da APDL (intranet e internet).
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Notas metodológicas
Os dados apresentados têm como base os sistemas de in-

No cálculo dos indicadores ambientais relacionados com a

formação da empresa, as normas de contabilidade, o sistema

energia e emissões de CO2 foram utilizadas as seguintes

fiscal e a legislação laboral.

conversões de unidades e fontes de informação de factores

Os indicadores económicos e sociais estão explicitados junto

utilizados:

dos próprios dados, tendo-se seguindo a metodologia do Relatório e Contas e do Balanço Social da empresa.

Gasóleo

Gás Propano

Gasolina
Electricidade

PCI (GJ/ton)

43,31

Agência Portuguesa do Ambiente

Densidade (Ton/m3)

0,837

Agência Portuguesa do Ambiente

Factor Emissão CO2 (Kg CO2/GJ)

74,1

Agência Portuguesa do Ambiente

PCI (Kcal/Kg)

11.070

Agência Portuguesa do Ambiente

Densidade (Ton/m )

0,511

Agência Portuguesa do Ambiente

Factor Emissão CO2 (Kg CO2/GJ)

73,98

Agência Portuguesa do Ambiente

PCI (Kcal/Kg)

44,80

Agência Internacional de Energia

Densidade (Ton/m3)

0,735

Agência Internacional de Energia

Factor Emissão CO2 (Kg CO2/GJ)

68,60

Agência Internacional de Energia

Factor Emissão CO2 (Kg CO2/KWh)

0,487

Carbono Zero

3

1 KWh = 0,0036 GJ

Agência Internacional de Energia

1KWh = 860 Kcal

Agência Internacional de Energia

Auto-declaraçâo
Níveis GRI
Obrigatório
Opcional

Autodeclaração
Verificação por terceira parte

Verificação GRI
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C

C+

B

B+

A

A+
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Tabela GRI
Ref.ª
GRI

Localiz. no
relatório
(Pág.)

Declaração do presidente

1,1

4

Descrição dos principais impactes, riscos e oportunidades,
relacionados com a actividade da empresa

1,2

4, 15-17,
26, 40

Nome da organização

2,1

8

Principais marcas, produtos e serviços

2,2

8

Estrutura operacional da organização, incluindo principais departamentos,
empresas em funcionamento, empresas participadas e joint-ventures

2,3

12

Localização da sede social da empresa

2,4

8

Países ou regiões onde opera ou desenvolve alguma actividade relevante
para as questões de sustentabilidade referidas no relatório

2,5

8

Tipo e natureza jurídica da propriedade

2,6

8

Mercados servidos

2,7

40

Dimensão da organização, incluindo número de funcionários, vendas
líquidas e quantidade de produtos disponibilizados e serviços prestados

2,8

8, 9, 19

Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período abrangido
pelo relatório, referentes à dimensão, à estrutura organizacional ou à
estrutura accionista

2,9

12

Prémios recebidos no período a que se refere o relatório

2,10

__

Período abrangido para as informações apresentadas no relatório

3,1

5

Data do último relatório publicado

3,2

5

Ciclo de publicação de relatórios

3,3

5

Dados para contacto

3,4

Contra
capa

Processo de definição de conteúdos do relatório

3,5

5, 14

Limite do relatório

3,6

5

Base de elaboração do relatório

3,8

5, 14

Técnicas de medição e tratamento da informação

3,9

54

Notas metodológicas

Alterações significativas, em relação a relatórios anteriores, no âmbito,
limite ou métodos de medição aplicados

3,11

5

N.A

Tabela que identifica o local das informações-padrão no relatório

3,12

55-59

Política e prática corrente relativa à procura de um processo independente
de garantia de fiabilidade para o relatório

3,13

Nome do indicador

Observações

Estratégia e análise

Perfil Organizacional

Não foram recebidos
prémios em 2008

Parâmetros do Relatório

N.D.
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Ref.ª
GRI

Localiz. no
relatório
(Pág.)

Estrutura de governação

4,1

12-13

Indicar se o Presidente do órgão de governança hierarquicamente mais
elevado é, simultaneamente, um director executivo

4,2

N.A.

Indicar, no caso de organizações com uma estrutura de administração
unitária, o número de membros do órgão de governança hierarquicamente
mais elevado que são independentes e/ou os membros não-executivos

4,3

N.A.

Mecanismos que permitam a accionistas e funcionários transmitir
recomendações ou orientações ao órgão de governança hierarquicamente
mais elevado

4,4

Relação entre as remunerações dos órgãos de governação e o
desempenho da empresa

4,5

N.D.

Mecanismos de prevenção e resolução de conflitos de interesse

4,6

N.D.

Processo para determinar competências dos mais altos cargos de direcção

4,7

N.D.

Declaração de missão, valores e códigos de conduta

4,8

13 e 17

Procedimentos de supervisão

4,9

12

Processos para avaliação de desempenho do mais alto órgão de governação

4,10

N.D

Princípio da precaução

4,11

N.D.

Cartas de princípios que a organização subscreve ou defende

4,12

Participação em associações e organismos

4,13

Grupo de stakeholders

4,14

18

Base para identificação e selecção de stakeholders

4,15

16

Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas

4,16

16-18

Principais questões e preocupações identificadas através do envolvimento
das partes interessadas e as medidas adoptadas pela organização no
tratamento das mesmas

4,17

16-18

Nome do indicador

Observações

Governação  e Compromissos

13

13 e 17
N.D.

Desempenho Ambiental
Materiais
Matérias-primas utilizadas, por peso ou por volume

EN1

N.D.

Percentagem de materiais utilizadas que são provenientes de reciclagem

EN2

N.D.

Energia
Consumo directo de energia, discriminado por fonte de energia primária

EN3

26-28, 34

Consumo indirecto de energia, discriminado por fonte primária

EN4

26-28, 34

Total de poupança de energia devido a melhorias na conservação e na eficiência

EN5

26-27

Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados na eficiência
energética ou nas energias renováveis, e reduções no consumo de energia
em resultado dessas iniciativas

EN6

27

Iniciativas para reduzir o consumo indirecto de energia e reduções
alcançadas

EN7

27

Consumo total de água, por fonte

EN8

28, 29

Recursos hídricos significativamente afectadas pelo consumo de água

EN9

N.D.

Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada

EN10

N.D.

Água
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Nome do indicador

Ref.ª
GRI

Localiz. no
relatório
(Pág.)

Observações

Biodiversidade
Localização e área dos terrenos pertencentes, arrendados ou administrados
pela organização, no interior de zonas protegidas, ou a elas adjacentes,
e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das zonas protegidas

EN11

Descrição dos impactes significativos de actividades, produtos e serviços
sobre a biodiversidade das áreas protegidas e sobre as áreas de alto índice
de biodiversidade fora das áreas protegidas

EN12

Habitats protegidos ou recuperados

EN13

Estratégias e programas, actuais e futuros, de gestão de impactes na
biodiversidade

EN14

Número de espécies, na Lista Vermelha da IUCN e na lista nacional de
conservação das espécies, com habitats em áreas afectadas por
operações, discriminadas por nível de risco de extinção

EN15

N.A.

34
N.D.
34

N.D.

Emissões, efluentes e resíduos
Emissões totais directas e indirectas de gases com efeito de estufa,
por peso

EN16

29, 35

Outras emissões indirectas relevantes de gases com efeito de estufa,
por peso

EN17

29

Iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa,
assim como reduções alcançadas

EN18

30

Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso

EN19

N.D.

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e por
peso

EN20

N.D.

Descarga total de água, por qualidade e destino

EN21

N.D.

Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação

EN22

31, 32

Número e volume total de derrames significativos

EN23

33

Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados,
considerados perigosos nos termos da Convenção de Basileia – Anexos I,
II, III e VIII, e percentagem de resíduos transportados por navio,
a nível internacional

EN24

N.A.

Identidade, dimensão, estatuto de protecção e valor para a biodiversidade
dos recursos hídricos e respectivos habitats, afectados de forma
significativa pelas descargas de água e escoamento superficial

EN25

N.D.

Produtos e serviços
Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos e serviços e
grau de redução do impacte

EN26

Percentagem recuperada de produtos vendidos e respectivas embalagens,
por categoria

EN27

27, 29, 30
31, 33, 35
N.A.

Conformidades
Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e o
número total de sanções não-monetárias por incumprimento das leis e
regulamentos ambientais

EN28

13

Transporte
Impactes ambientais significativos, resultantes do transporte de produtos e
outros bens ou matérias-primas utilizados nas operações da organização,
bem como o transporte de funcionários

EN29

N.D.

EN30

N.D.

Geral
Total de custos e investimentos com a protecção ambiental, por tipo
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Ref.ª
GRI

Localiz. no
relatório
(Pág.)

Valor económico directo gerado e distribuído

EC1

36, 37

Implicações financeiras, riscos e oportunidades devido a mudanças
climáticas

EC2

Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela
organização

EC3

21

Ajuda financeira significativa recebida do governo

EC4

41

Variação do salário mais baixo comparado com o salário mínimo nacional

EC5

21

Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais

EC6

39

Procedimentos para contratação de quadros provenientes da comunidade
local

EC7

21

Impactos de investimentos em infra-estruturas e serviços

EC8

45

Impactos económicos indirectos significativos

EC9

40, 41

Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região

LA1

19, 20

Total de trabalhadores e respectiva taxa de rotatividade por faixa etária,
género e região

LA2

19

Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial.

LA3

21

Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de negociação
colectiva

LA4

19

Prazo mínimo para notificação referente a mudanças operacionais

LA5

Nome do indicador

Observações

Desempenho Económico
Desempenho económico

N.D.

Presença no mercado

.

Impactos económicos indirectos

Desempenho Social
Emprego

Não existem trabalhadores
a tempo parcial

Relações com os trabalhadores e governança

N.D

Saúde e segurança
Percentagem de trabalhadores representados em comités de saúde e
segurança

LA6

23

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos e absentismo

LA7

24

Programas de educação, sensibilização, aconselhamento e prevenção de
risco de doenças graves, para trabalhadores e familiares

LA8

23, 24

Prazo mínimo para notificação referente a mudanças operacionais

LA5

N.D

Formação e educação
Média de horas de formação, por trabalhador

LA10

24, 25

Programas para gestão de competências e aprendizagem continua para a
empregabilidade e gestão da carreira

LA11

24, 25

Percentagem de trabalhadores que realizam análise de desempenho

LA12

20

Programas de educação, sensibilização, aconselhamento e prevenção de
risco de doenças graves, para trabalhadores e familiares

LA8

23, 24
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Ref.ª
GRI

Localiz. no
relatório
(Pág.)

Composição dos órgãos de governança e Discriminação da estrutura
profissional, por género e grupos etários

LA13

20

Rácios salariais por género e categoria

LA14

20

Nome do indicador

Observações

Diversidade e igualdade de oportunidades

Direitos Humanos
Percentagem e número total de acordos de investimento significativos que
incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos a
avaliações referentes a direitos humanos

HR1   

ND

Percentagem dos principais fornecedores e empresas contratadas que
foram submetidos a avaliações relativas a direitos humanos

HR2  

ND

Número total de horas de formação em políticas e procedimentos relativos
a aspectos dos direitos humanos relevantes para as operações, incluindo a
percentagem de funcionários que beneficiaram de formação

HR3

ND

Número total de casos de discriminação e acções tomadas

HR4   

25

Casos em que exista um risco significativo de impedimento ao livre
exercício da liberdade de associação e realização de acordos de
negociação colectiva, e medidas que contribuam para a sua eliminação

HR5  

25

Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho
infantil, e medidas que contribuam para a sua eliminação

HR6

25

Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho
forçado ou escravo, e medidas que contribuam para a sua eliminação

HR7

25

Percentagem do pessoal de segurança submetido a formação nas políticas
ou procedimentos da organização, relativos aos direitos humanos, e que
são relevantes para as operações

HR8

Número total de Incidentes que envolvam a violação dos direitos dos povos
indígenas e acções tomadas

HR9

ND

25

NA

Sociedade
Programas e práticas para gerir e avaliar o impacte das operações nas
comunidades

SO1

ND

SO2, SO3,
SO4

13

Politicas Públicas e lobbies

SO 5

13

Contribuições financeiras a partidos políticos ou instituições relacionadas

SO 6

13

Acções judiciais de concorrência desleal, antitrust e monopólio

SO7

13

Multas e Sanções por não cumprimento de leis e regulamentos

SO 8

13

Corrupção

Responsabilidade sobre o produto
Procedimentos de avaliação de Impactos na saúde e segurança do cliente

PR 1, PR2

ND

Rotulagem de produtos

PR3, PR4,
PR5

NA

Comunicação e Marketing

PR6, PR7

ND

Privacidade do cliente

PR8

ND

Conformidade

PR9

ND

Legenda:
N.A. – Indicador não aplicável.
N.D. – Informação não disponível.
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FICHA DE APRECIAÇÃO

1 - Como classifica este relatório, na globalidade, em termos de:
Muito Fraco

Fraco

Mediano

Bom

Muito Bom

Clareza
Utilidade
Conteúdo
Aspecto gráfico
No geral, como classifica este relatório

2 – Como classifica a cobertura do relatório em relação às principais temáticas da sustentabilidade:
Muito Fraco

Fraco

Mediano

Temática Social
Temática Ambiental
Temática Económica

3 – Teve contacto com os relatórios de sustentabilidade anteriores da APDL:
Não

Sim

Se sim, por que meio:

Se sim, como classifica este relatório em relação aos anteriores:
Pior

Semelhante  

Melhor

Bom

Muito Bom

4 – Como classifica a actividade da APDL ao nível dos três pilares da sustentabilidade:
Insuficientes

Suficientes

Boas

Má

Boa

Muito Boa

• Preocupações sociais:
• Preocupações ambientais:

• Viabilidade económica:

5 – Que informações gostaria de ver contempladas no próximo relatório de sustentabilidade, que não encontro neste?

6 – Comentários/Sugestões:

O leitor
1 - Pertence a que grupo?
Colaborador

Fornecedor

Prestador de serviço

Concessionário

Comunidade local

Comunidade portuária

ONG

Autoridade governamental .

Meios de comunicação Social
Outro:

2 – Dados Gerais
Idade:

Sexo:

Profissão:

Área de residência:

Obrigada pela sua colaboração!
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