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Mensagem do Presidente

Temos o prazer de apresentar o Relatório de Sustentabili-

Durante o ano de 2007 a grande evolução verificada na em-

dade do Porto de Leixões referente ao ano de 2007, dando

presa foi a percepção da sustentabilidade como um factor

sequência à experiência da APDL de edição e divulgação

indissociável do futuro da organização. É verdade que já ví-

do seu Relatório de Sustentabilidade em 2006, com forma-

nhamos tendo bons resultados financeiros. É verdade que as

to, estrutura e conteúdo balizados pelas directrizes interna-

preocupações sociais para com os nossos trabalhadores, os

cionalmente consagradas sobre esta matéria.

nossos reformados, a comunidade urbana que nos envolve já

Se há um ano cumpríamos um exercício pioneiro, que valo-

eram um hábito. É verdade que os cuidados com o manuse-

rizava as boas práticas da empresa na temática ambiental,

amento da carga, a monitorização ambiental, a deposição de

social e económica, neste relatório conseguimos chegar

dragados, já nos conferiam uma posição de destaque pela

muito mais longe.

positiva no contexto dos portos nacionais e europeus.

Relativamente ao primeiro relatório introduziram-se quatro

Mas não é verdade que a sustentabilidade como um con-

inovações:

ceito plural de desenvolvimento fizesse parte do nosso có-

i) o âmbito foi alargado por forma a incluir, a par das activi-

digo quotidiano. E agora faz. A partir de este ano, não será

dades da APDL, as actividades e respectivas implicações

por respeito a terceiros que se terão cuidados ambientais

ambientais levadas a cabo pelos principais Concessioná-

mas por ambição de fazer melhor consumindo menos re-

rios operando no Porto de Leixões;

cursos. Os bons resultados financeiros não serão conse-

ii) a introdução de um tema de abertura, significativamente

quência natural de uma empresa bem gerida, mas o forte

desenvolvido, que este ano versa a Responsabilidade So-

desejo de criar valor. A valorização da integração social e

cial das Empresas e, mais especificamente, do Porto de

da promoção de bem-estar serão cada vez mais uma marca

Leixões;

de Leixões.

iii) a referência, sempre que possível e apropriada, a indi-

Várias palavras de agradecimento. Aos nossos consultores,

cadores de boas práticas e benchmarking que permitam

aos nossos concessionários, aos quadros da APDL que

melhor compreender o real significado da grandeza das va-

promoveram este magnífico trabalho.

riáveis e indicadores utilizados;

Uma palavra ainda para esta nova forma de edição, também

iv) a inclusão de sínteses intermédias nos principais capítu-

ela mais sustentável.

los, designadamente sobre o desempenho social, económi-

Já só penso no próximo ano. Colocados em perspectiva os

co e ambiental do Porto de Leixões, e de um curto capítulo

nossos desafios e alinhadas as nossas metas, vamos mes-

final de conclusões.

mo fazer melhor. Os anos de 2008 e 2009 vão ser anos de

Não obstante estas inovações, a estrutura e o conteúdo

mudança na nossa actuação para o exterior e de aprofun-

genérico do presente documento seguem, razoavelmente

damento do conceito e das práticas de sustentabilidade no

de perto, o Relatório de Sustentabilidade de 2006. Deste

interior da APDL.

modo será possível mais facilmente comparar e apreciar a
evolução anual dos grandes indicadores.
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1

Responsabilidade Social
Empresarial

1.1. Emergência e razão de ser do conceito

Este compromisso com a sociedade e com o seu progres-

O desenvolvimento sustentável é já, actualmente, um valor

so, num sentido amplo e abrangente que vai além do equilí-

inquestionável na vida das sociedades e das organizações,

brio ambiental e da criação de riqueza, tocando a qualidade

baseando-se em três pilares fundamentais - crescimento

de vida, a educação ou a cultura, constitui, desde logo, uma

económico, equilíbrio ecológico e progresso social – e do

evolução notável na escala de responsabilidades das em-

qual resultam implícitos os contornos de um modelo de

presas para com os cidadãos e as comunidades locais. É

desenvolvimento que procura mais do que a produção de

visto como um patamar de responsabilidade em que as em-

riqueza. A Responsabilidade Social Empresarial constitui,

presas criam de si uma auto-consciência de cidadania e são

de acordo com o World Business Council for Sustainable

percebidas pela sociedade como agentes implicados na

Development (WBCSD), o compromisso empresarial para

resolução de problemas relevantes para o desenvolvimen-

um desenvolvimento económico sustentável, trabalhando

to. Da nova atitude empresarial, socialmente responsável e

com os seus colaboradores, as suas famílias, a comunida-

comprometida, resulta um clima de confiança que facilita a

de local e a sociedade de forma a melhorar a sua qualidade

convivência. No caso de algumas actividades económicas,

de vida, através de uma estratégia coerente, baseada na

o caso dos portos ou outras com um marcante historial de

integridade, em valores sólidos e numa abordagem a longo

impactos negativos, particularmente de natureza ambiental,

prazo. Da implementação desta estratégia resultarão claros

esta transformação pode ser considerada muito significati-

benefícios para as empresas e contribuições de relevo para

va e benéfica.

o bem-estar da sociedade. Para tal, é necessário um diálo-

No contexto da competitividade que marca a vida das em-

go aberto e parcerias construtivas com Governos, ONG’s,

presas, o compromisso com o progresso social constitui

Sociedade Civil e, especialmente, com as comunidades

uma estratégia de afirmação de uma atitude conforme com

locais, reconhecendo e respeitando as diferenças locais e

os seus próprios princípios (que devem ser claros e coeren-

culturais, e ao mesmo tempo mantendo padrões e políticas

tes), mas também conforme com os princípios dos clientes

globais consistentes.

e parceiros, bem como com as expectativas de públicos
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mais vastos face ao desempenho das empresas num quadro

encara com seriedade os valores e políticas sociais. É im-

global de colaboração com as políticas de sustentabilidade

portante enfatizarmos que um relatório de responsabilidade

que se preconizam na realidade contemporânea. Desta for-

social empresarial deve focalizar-se na marca social da em-

ma a empresa consolida a sua imagem e a sua identidade,

presa, permitindo evidenciar aspectos que são cruciais às

factor determinante para responder à intensa competitivida-

suas operações.

de do mundo empresarial, tão sensível às questões da ima-

As tendências que emergem actualmente no domínio da

gem das empresas e favorável à implicação das empresas

imagem das empresas, do seu peso determinante no mer-

na transformação positiva e sustentável das sociedades e

cado, e dos instrumentos de gestão que cada empresa

dos territórios em que operam. Visto desta perspectiva, da

deve desenvolver para enfrentar esses desafios, levam-nos

vantagem competitiva que confere às empresas, a adopção

a admitir que a realização de um relatório de responsabili-

de uma política coerente de responsabilidade social funcio-

dade social, e a prestação de “contas” ao mercado, já não

na como uma mais-valia reputacional.

é visto como um custo e uma prática de gestão opcional,

As questões práticas que estão relacionadas com as políti-

é antes uma resposta à expectativa do exterior, e no futuro

cas de responsabilização social das empresas, e a introdu-

será certamente uma obrigação da empresa e uma forma

ção dos seus princípios na gestão estratégica das mesmas,

de aliar bom senso a bons negócios de forma a contribuir

envolvem num primeiro momento um trabalho de diagnós-

para o sucesso empresarial a longo prazo.

tico que permite o conhecimento do seu comportamento

É neste contexto conceptual que o Porto de Leixões se

a este nível. Para a realização deste diagnóstico existem já

pretende enquadrar, essencialmente por quatro ordens de

directrizes que permitem avaliar o grau de cumprimento das

razão:

empresas relativamente a um conjunto de regulamentações

• porque se vê como uma empresa atenta às tendências

legais, fundamentais no quadro dos parâmetros básicos do

emergentes da sociedade, nomeadamente nas preocu-

desenvolvimento sustentável, nas suas três vertentes (eco-

pações com a sustentabilidade ambiental e territorial,

nómica, ambiental e social). Sujeitando-se a um diagnóstico

num sentido mais global e integrador;

deste tipo, as empresas admitem que cumprir a legislação

• porque, em virtude da sua marcada inserção urbana,

é, actualmente, um padrão de gestão valorizado pelo mer-

reconhece a grande importância e necessidade de

cado e pelo público em geral.

promover o equilíbrio com os territórios e comunida-

Resultante da fase de diagnóstico, segue-se a elaboração

des envolventes;

de um relatório de responsabilidade social empresarial que,

• porque na sua história enquanto empresa se podem en-

depois de concluído, funcionará como o elemento visível

contrar ao longo do tempo marcas, ainda que embrio-

que condensa, para o exterior e para o público, as marcas

nárias, de uma atitude de responsabilidade social em-

da atitude socialmente implicada por parte da empresa,

presarial, tanto na relação com os colaboradores como

possibilitando o juízo e escrutínio da opinião do público em

com as comunidades locais mais próximas do porto;

geral e dos parceiros, em particular.

• porque nos tempos mais recentes se tem afirmado

Fundamentalmente, os relatórios constituem uma ferramen-

como um porto com preocupações e empenho institu-

ta para auxiliar as empresas a comunicar ao público como

cional na ajuda a países em vias de desenvolvimento,

os seus negócios têm sido administrados eficientemente.

dando o seu contributo ao nível da sua área de activi-

Como benefícios adicionais desta ferramenta, surge o au-

dade (os transportes marítimos).

mento da consciência dentro da empresa sobre as ques-

É com base nesta atitude empresarial de cidadania respon-

tões abordadas nos relatórios e a atenção interna para o

sável que o Porto de Leixões realiza, pelo segundo ano, o

desempenho da empresa. Os relatórios de responsabilida-

Relatório de Sustentabilidade assumindo, mais uma vez, um

de social empresarial sinalizam tanto para a administração

desempenho inovador no contexto portuário nacional, com

quanto para os demais colaboradores que a sua empresa

escassos paralelismos no contexto portuário europeu.
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O objectivo de avançar neste segundo Relatório com um

Todas estas mutações ocorreram num contexto de globa-

maior desenvolvimento da dimensão social da empresa,

lização e crescente concorrência mundial que reforça as

nomeadamente com considerações directamente relacio-

estratégias de protagonismo e diferenciação por parte das

nadas com a questão da responsabilidades social empre-

cidades, de uma forma generalizada. Daqui decorre uma

sarial pretende denotar o estado de consciencialização do

multiplicidade de cenários urbanos que se constroem ten-

Porto de Leixões face a estas problemáticas emergentes,

do como pano de fundo comum a valorização da costa, do

mas centrais, das sociedades e das economias contempo-

mar e das frentes de água. Eis, portanto, o quadro onde se

râneas.

tem perspectivado, mais recentemente, o relacionamento
entre porto e cidade.

1.2. R elevância da RSE na relação dos
portos com as cidades

Num primeiro momento, correspondente a um longo período de convivência caracterizado por um quase autismo,

A realidade das cidades portuárias foi conhecendo, ao lon-

o porto, enquanto infra-estrutura, é percepcionado pela

go do tempo, diferentes perspectivas de abordagem e di-

cidade, e pelas suas entidades de gestão e planeamento,

ferentes vivências por parte das comunidades envolvidas.

como um território de trabalho e de produção de riqueza,

A acompanhar esta evolução estiveram sempre transfor-

no sentido mais estrito e tradicional do termo. Ou seja, o

mações paralelas na relação das cidades costeiras com o

porto ocupa um espaço valorizado pela função que exerce

mar e na forma como se valorizavam reciprocamente. Desta

(o trabalho) não constituindo, simultaneamente, nenhuma

relação resultaram sucessivos modelos de desenvolvimen-

ameaça estratégica para o desenvolvimento desejado para

to urbano e portuário, mais ou menos distantes, mais ou

a cidade. Existe, neste sentido, uma certa indiferença entre

menos conflituosos ou colaborantes.

porto e cidade.

Se reflectirmos, concluímos que, desde a Antiguidade até

Posteriormente, ocorre um conjunto de transformações que

ao presente, houve sempre grandes cidades portuárias que

determinam a quebra dessa mesma indiferença institucio-

marcaram a organização hierárquica do sistema mundial, ao

nal e o incremento na conflitualidade estratégica patente

que não terá sido alheio a importância estratégica dos seus

nas cidades portuárias. Cabe aqui referir as evoluções no

portos, o seu valor e potencial estruturante. Londres, Roter-

modelo de produção dominante, as evoluções ao nível dos

dão, Nova Iorque, Tóquio e Hong Kong são apenas alguns

transportes, as evoluções ocorridas na economia mundial e

exemplos. Mesmo replicando esta análise para a escala na-

todo um conjunto de valores e estilos de vida que justificam

cional, é possível ver nos portos um elemento estruturante

profundas alterações nos paradigmas do desenvolvimento

do desenvolvimento das cidades portuárias portuguesas,

estratégico que se impõem para as cidades da pós-mo-

incluindo, naturalmente, Leixões, porto de primeira linha in-

dernidade. O aumento do consumo, e particularmente dos

serido na segunda região metropolitana do país.

consumos associados à cultura e aos lazeres, e simultane-

De todo este longo processo evolutivo de relacionamento

amente, o crescente protagonismo da defesa do ambiente

entre as cidades costeiras e o mar, onde se foram suceden-

e das questões associadas à sustentabilidade ambiental

do fases de desenvolvimento caracterizadas por diferentes

e urbana constituem algumas das facetas que marcam os

valores e por diferentes estratégias das entidades envolvi-

modelos de desenvolvimento urbano em consolidação. Es-

das, por maioria de razão no caso das cidades portuárias,

tamos aqui perante um quadro de revalorização, por parte

é relevante realçar a ocorrência de transformações de vul-

das cidades e de todos os seus agentes, dos territórios

to nas últimas décadas do século passado. Referimo-nos,

associados às frentes de água, e de uma forma muito vin-

concretamente, a um complexo contexto de alterações ao

cada ao mar, situação que se traduz na potenciação de um

nível dos sistemas produtivos, dos modelos económicos,

relacionamento conflituoso com o porto, enquanto enti-

dos paradigmas de desenvolvimento urbano, das políticas

dade que ocupa esse território, que inviabiliza ou dificulta

de transporte, da sociedade em geral e dos estilos de vida.

estratégias precisas de recuperação desses espaços para
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usos urbanos enobrecidos pelos novos valores dominantes

no entanto, um reconhecimento implícito de que o porto

(e, convém lembrar, pela valorização imobiliária) e que cons-

constituiu no passado, e se mantém, como um elemento

titui também uma potencial ameaça aos valores da protec-

estruturante e perene na identidade urbana, conferindo-lhe

ção ambiental e da qualidade de vida.

aspectos de modernidade e até um certo cosmopolitismo,

Esta segunda fase de convivência das cidades portuárias

próprio de um território aberto ao mundo e palco de cons-

com os seus portos marcou o tempo em que se impuseram,

tantes entradas e saídas de todo o mundo e para todo o

com uma forte carga mediática, as grandes intervenções

mundo. As cidades, através dos seus portos, desenvolvem

urbanas associadas à regeneração urbana em frentes de

um imaginário de cidade-porta, que encerra em si mes-

mar, muitas delas ocorridas em territórios conquistado aos

mo ideias de atractividade, acessibilidade, ubiquidade e

portos, que viviam processos de obsolescência ou de relo-

interactividade, e que se vê cada vez mais reforçado pela

calização das suas infra-estruturas e de um conjunto de ac-

tendência crescente das cidades se organizarem em redes.

tividades industriais a eles associados. Esta re-construção

Este reconhecimento implícito da importância do porto para

do modelo de desenvolvimento urbano de muitas cidades

a cidade advém da reflexão (de natureza institucional e po-

portuárias correspondeu também a uma inversão no movi-

lítica, mas também muita de carácter técnico e académico)

mento expansivo para as periferias, em que se tinha aposta-

sobre o seu papel para a sustentabilidade do modelo de

do durante algumas décadas e cujos resultados colocavam

desenvolvimento da cidade e da região envolvente, con-

importantes questões, nomeadamente ao nível da econo-

substanciado em questões muito simples: “pode a cidade

mia urbana e da qualidade de vida. Verifica-se, então, um re-

e a sua região prescindir do porto?”, “é irrelevante para o

novado interesse nos territórios centrais das cidades e, no

seu futuro?”, “o modelo de desenvolvimento do porto pro-

caso das cidades portuárias, nos territórios costeiros mais

duz reflexos relevantes na cidade e região?”.

próximos dos centros urbanos. São inúmeros os exemplos

Por outro lado, a constatação das transformações tecno-

que se podem avançar para este período de grande procu-

lógicas ocorridas no seio da infra-estrutura portuária pro-

ra de espectacularidade e impacto visual, a assinalar ou a

duziram efeitos positivos muito relevantes nomeadamente

tornar emblemática a “nova modernidade” e cosmopolitis-

a nível ambiental, situação que, de certa forma, pacificou

mo de algumas cidades e das frentes de água: Nova Iorque,

o relacionamento institucional cidade-porto e regenerou a

Boston, Londres, Roterdão, Bilbau, Barcelona, Marselha,

imagem do porto retirando-lhe o peso negativo associado

Antuérpia, Lisboa, ...

pelas populações e seus representantes políticos aos im-

Mais recentemente, depois de se avaliarem os resultados

pactos ambientais com reflexos bem visíveis no quotidiano

desses primeiros grandes projectos urbanos em áreas de

das cidades portuárias.

costa, cuja jurisdição foi renegociada entre administrações

Há, actualmente, na relação cidade-porto, uma nova cons-

portuárias e administrações das respectivas cidades, e cujo

ciência de si e do outro, condição que facilita o desenho

efeito de imitação se espalhou de uma forma generalizada

estratégico do futuro, tendo por base uma identidade mar-

em cidades de pequena e média dimensão e com muito

cada pelo perfil portuário. Do lado da cidade houve uma

menor visibilidade, pode afirmar-se que se iniciou um ter-

pacificação da presença do porto; do lado do porto houve

ceiro período de convivência entre as cidades e os seus

o reconhecimento de uma certa urbanidade no interior do

portos, marcado essencialmente por um relacionamento

seu território e da sua actividade. Este terá sido para am-

institucional mais equilibrado e conciliador de interesses,

bas as entidades um cenário iniludível face aos desafios

baseado na aceitação por ambas as partes de um conjunto

que tinham pela frente, quer se analisem as realidades por

de pressupostos de importância estratégica e que marcam

separado ou em conjunto. E terá sido esta a razão porque

a realidade contemporânea das cidades portuárias. Desde

ambas investiram esforços e capitais a partir dos últimos

logo, e apesar da tendência para o desenvolvimento de

anos da década de noventa do século XX. Do ponto de

uma identidade plural por parte das cidades portuárias, há,

vista do planeamento estratégico esta situação significa, ou
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deve significar, a realização de um urbanismo de coabita-

porte, a sua divisão física. Ao longo do tempo, como é ma-

ção entre cidade e porto, no contexto do qual se explorem

nifesto, têm-se vindo a criar mecanismos para ultrapassar

cumplicidades de interface, com o objectivo e o interesse

este obstáculo à mobilidade urbana. A nova Ponte Móvel

comum de competirem com os seus congéneres com maior

constitui, talvez, o exemplo mais simbólico deste esforço.

grau de competências (económicas, tecnológicas, ambien-

O contexto presente que enquadra a relação do Porto de

tais e sociais).

Leixões com a cidade envolvente é marcado essencialmen-

Deve, finalmente, na caracterização do perfil singular das

te pelo facto de se encontrarem ambas as entidades em

cidades portuárias, referir-se o importante papel da comu-

fases de consolidação e qualificação, o que permite um re-

nidade portuária, tanto para a vida e a identidade do porto

lacionamento mais equilibrado da inter-relação que estabe-

como para a vida e a identidade da cidade de acolhimento.

lecem. Ou seja, da parte da cidade os tempos de expansão

É notório a este nível, que a comunidade portuária, enquan-

territorial, muitas vezes desorganizada, já deram lugar a uma

to colectivo de pessoas de alguma forma relacionadas com

maior preocupação pela qualificação do tecido urbano pré-

a actividade do porto, tem sofrido, com a modernização

existente; da parte do porto, também se vive uma fase de

tecnológica da infra-estrutura portuária, diferenças consi-

qualificação da estrutura empresarial resultante das profun-

deráveis e até reduções numéricas de relevo. Mantém-se,

das alterações vividas nas últimas décadas do século XX.

no entanto, o seu importante desempenho na reprodução

Desta convergência de objectivos pode resultar, como pa-

de uma (micro)imagem do porto e até de uma certa cultura

rece estar a acontecer, um maior investimento imaterial, mas

do porto.

também material, num relacionamento institucional, econó-

Sobre este aspecto deve realçar-se que a par das altera-

mico e social capaz de produzir, simultaneamente, um porto

ções de perfil da comunidade portuária, no seu sentido

socialmente mais responsável e um território urbano com

mais estrito (pessoas que trabalham no porto ou em activi-

maiores índices de sustentabilidade. Daqui decorre, para

dades relacionadas com o porto), o incremento de políticas

ambas as partes, ganhos ao nível da imagem associada a

de maior responsabilização social e cultural por parte da

aspectos de maior qualidade – empresarial e urbana.

entidade portuária tem repercussões a vários níveis: por um
lado, alarga e reforça a identidade da comunidade portuária

1.3. Exemplos e boas práticas

e do porto; por outro lado, absorve novos grupos sociais

A atenção que se tem vindo a dar às questões urbanas e

para a comunidade portuária, num sentido mais amplo e di-

nomeadamente a todas as problemáticas associadas ao

fuso do termo; finalmente, abre as portas do porto à cidade

seu planeamento estratégico, num contexto de globaliza-

ganhando em reforço de identidade e sentido de compro-

ção crescente, é naturalmente replicável ao caso particular

misso com a sociedade, diluindo a imagem de marginalida-

das cidades com portos, onde os seus territórios de interfa-

de (geográfica e simbólica) que durante tantas décadas se

ce colocam relevantes problemas ao nível do ambiente e da

associou aos portos.

economia urbana e onde, muitas vezes, se sentem de forma

Este percurso no relacionamento entre as duas entidades

muito objectiva as dificuldades de gerir as oportunidades,

– porto e cidade –, que se tentou resumir nos seus traços

os desafios e os riscos de duas entidades e realidades dife-

mais marcantes, é, naturalmente, condicionado, entre ou-

rentes sobre o mesmo espaço ou em espaços de fronteira.

tros factores particulares a cada caso, pela sua situação ge-

Acresce a este quadro de tendências globais em que as

ográfica relativa, ou seja, pela maior ou menor proximidade

cidades portuárias e os portos se desenvolvem, a cada vez

e/ou intersecção dos territórios e da evolução ocorrida ao

mais frequente reflexão e posterior publicação de manuais

nível dos usos que lhes são conferidos. Matosinhos e o Por-

de recomendações e boas práticas neste campo específi-

to de Leixões constituem um exemplo de porto incrustado

co do planeamento urbano, com as vantagens que se lhe

artificialmente numa cidade costeira, provocando, no início

reconhece, sempre que se tome em linha de conta, na hora

da sua história enquanto infra-estrutura logística e de trans-

de agir sobre o terreno, as particularidades de cada caso.
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A reflexão conjunta e a partilha de experiência, assumindo a

a) integração dos territórios, ao nível do planeamento e

transparência como um valor positivo, pode conduzir a pro-

dos seus instrumentos, o que pressupõe, por um lado,

cessos de intervenção mais céleres, mais realistas e com

momentos de avaliação sobre a situação existente, os

menor risco de erro, sendo que não deve minar o espaço

condicionalismos, os conflitos de usos e os impactos re-

da inovação e não deve obstruir algum arrojo calculado na

cíprocos, compatibilidades e incompatibilidades e, por

acção.

outro lado, momentos de reflexão sobre o futuro, tanto

É com base nesta ideia de partilha de experiências que se

da cidade como do porto, no contexto das tendências

tem generalizado no mundo das empresas e das organi-

emergentes que marcam a evolução económica, tecno-

zações o recurso ao benchmarking, conhecido como um

lógica, sócio-cultural, etc.;

método para melhorar a gestão dos processos produtivos e
a resolução de problemas mediante a realização de exercícios de levantamento de informações relevantes, comparações e análises de práticas, processos, produtos e serviços

Em Antuérpia desenhou-se um plano para a área portuária (“waterplan”) que foi integrado no masterplan da
cidade.

prestados por outras empresas e organizações, relativa-

b) integração da dimensão urbana no território do porto

mente às quais se reconhece a adopção de boas práticas.

produzindo, por um lado, a amenização da carga negati-

No contexto europeu das empresas e organizações portuá-

va herdada do passado e, por outro lado, alimentando a

rias, onde Leixões se insere por maior grau de proximidade

permanência do porto enquanto marca de identidade e

geográfica, e enquadramento político e regulamentar, des-

de carácter da cidade em causa:

tacam-se alguns grupos de reflexão sobre o planeamento

•o
 lhar para o porto como “espaço urbano”, nomeada-

em cidades com portos e, em paralelo, sobre gestão e reso-

mente através da requalificação da arquitectura portuá-

lução de problemas específicos dos portos na sua relação

ria e do investimento em elementos de design urbano.

com as envolventes urbanas. De um trabalho recente da

Pode o porto, por outro lado, fazer uma organização

Associação Internacional de Cidades e Portos sobre es-

interna das suas actividades de tal forma que as que

tratégias para o desenvolvimento de espaços de fronteira

produzem impactos mais gravosos para a vivência ur-

em cidades portuárias resultou um conjunto de recomen-

bana, particularmente para as zonas urbanas de inter-

dações e boas práticas com um perfil bastante interessante

face, se posicionem em localizações opostas e mais

do ponto de vista do desenvolvimento de uma estratégia de

afastadas. Se tal não for possível o porto deve tomar

responsabilização social empresarial do porto. No entanto,

medidas para minorar esses efeitos.

não se esgota na citada organização o trabalho de síntese,

Em Paris, o porto impõe critérios de qualidade arquitectó-

sistematização e divulgação de intervenções e práticas no

nica a todos os seus edifícios destinados à logística.

domínio da gestão dos portos e da coexistência entre portos e territórios envolventes. Um pouco por todo o mundo,
dos portos americanos, aos australianos e aos asiáticos vaise fazendo eco das evoluções, transformações e modelos
de gestão que os diversos portos vão adoptando com o
duplo objectivo de fazer crescer o seu negócio numa base
de sustentabilidade e cidadania empresarial cada vez mais
ambiciosa e abrangente. Eis algumas abordagens relevantes dessas reflexões sobre o planeamento portuário em
coexistência com os territórios urbanos envolventes, bem

Em Le Havre houve a preocupação de planear áreas destinadas à função “habitação” precisamente para o lado
oposto à área portuária mais susceptível de produzir ruídos
significativos, como por exemplo, as áreas destinadas a reparações. Por outro lado, houve a preocupação de criar
zonas verdes ou vedações com um design cuidado entre a
zona portuária e as áreas urbanas de fronteira, assegurando, no entanto, a transparência e visibilidade que permita
ver o porto e as actividades que nele se desenvolvem.

como alguns exemplos práticos que ilustram as diversas

No porto de Auckland existe uma preocupação permanen-

linhas de intervenção:

te com os ruídos produzidos pelas actividades portuárias e
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que afectam os espaços envolventes. Neste sentido, foram

tas funções de carácter eminentemente urbano com as

colocadas barreiras acústicas em diversos pontos do por-

actividades portuárias é viabilizada ou pelo carácter tem-

to, existindo também um linha telefónica (em funcionamen-

porário e flexível das mesmas ou por afinidades de am-

to 24 horas por dia) do conhecimento da população, para

biente profissional. Da parte do porto, há aqui uma pos-

aviso de situações especialmente gravosas em termos de

sibilidade real de importar, a partir das zonas de interface

ruído, após o que existem procedimentos preparados para

planeadas e em equipamentos criados especificamente

as solucionar de forma a reduzir os efeitos negativos sobre

para o efeito, uma certa vitalidade urbana que ameniza a

as populações. Também neste porto se verifica uma pre-

paisagem industrial e produtiva. Ainda como exemplo de

ocupação permanente com a manutenção dos símbolos

potenciador de integração funcional, pode apontar-se o

mais representativos da arquitectura portuária.

uso do terminal de passageiros do porto para activida-

O porto de Nelson é também um exemplo interessante de

des económicas ou culturais de cariz urbano.

preocupação com o impacto dos ruídos produzidos pela

Em Melbourne realizou-se um inventário de todas as ac-

actividade portuária no território urbano envolvente. Neste

tividades relacionadas com a água ocorridas em território

sentido, desenvolveu, em parceria com entidades externas,

portuário (portuárias, recreativas, desportivas, ...) e de to-

um modelo de monitorização dos ruídos produzidos e dos

das as instalações e equipamentos a elas destinadas, após

seus impactos nas zonas consideradas mais sensíveis da

o que foi possível construir um modelo que os articulou

envolvente.

no tempo e no espaço. Isto permitiu a partilha de espaços

• tornar o porto visível, através, por exemplo, da eliminação de barreiras visuais ou de colocação de iluminação
adequada.

por várias actividades, simultaneamente ou em tempos desencontrados, bem como sugeriu a utilidade de redefinir
algumas localizações.

• explorar todas as potencialidades da água enquanto

Em Bermerhaven o projecto para o “porto de pesca” pro-

recurso público e torná-la, tanto quanto possível, aces-

põe o uso do solo por uma mistura de actividades portuá-

sível à cidade (por exemplo, realização de eventos des-

rias relacionadas com a indústria da pesca, nomeadamente

portivos, construção de equipamentos sobre a água

por pequenas unidades empresariais. O mesmo projecto

ou nas suas proximidades, temporária ou permanente-

propõe a instalação de equipamentos culturais e outros

mente cedidos para usos urbanos relacionados com o

destinados ao turismo, nomeadamente, hotéis, restauran-

lazer, a restauração, ou outros).

tes, comércio e pontos de partida para efectuar visitas ao

Em Copenhaga criaram-se em diversos pontos da área

porto.

portuária espaços abertos ao público, alguns deles sobre a

Em Amsterdão o terminal de passageiros coexiste com

água, destinadas ao lazer e à cultura (teatro e música).

uma área comercial, um espaço destinado à realização de

c) integração funcional, viabilizando uma ou várias áreas
onde actividades portuárias e actividades urbanas sejam
compatíveis e não coloquem questões de segurança
para ambas. Um objectivo deste tipo pode conseguir-se
através, por exemplo, da atracção de pequenas e médias empresas relacionadas com a economia portuária,
de empresas relacionadas com a economia criativa ou
de fixação residencial de populações com característi-

congressos, um hotel e um espaço cultural destinado à
música. Neste caso adoptou-se a solução da justaposição
horizontal dos diversos equipamentos. Em Marselha,
num exemplo de justaposição vertical de equipamentos, o
chamado projecto dos “Terraços do porto” prevê um piso
térreo para o terminal de passageiros, um centro comercial
no primeiro piso e no último piso uma espaço panorâmico
para observar o porto.

cas muito específicas como podem ser os estudantes

Em Riga, por acordo das partes interessadas, concedeu-

universitários. Em todos estes casos, a coexistência des-

se a possibilidade de instalação de equipamentos culturais
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e de lazer com carácter temporário, mas também se atribui-

exterior e pelo público do ambiente do porto e das suas

riam usos deste tipo a edifícios portuários desactivados,

vivências quotidianas. É interessante, neste caso, o arranjo

à semelhança do que acontece em Amsterdão, nomeada-

paisagístico realizado nestas zonas verdes, uma vez que

mente com a instalação de pequenas indústrias criativas.

aproveita elementos característicos da actividade portuária,

d) integração ambiental, com o objectivo de reduzir os
impactos negativos do porto para as vivências quotidianas e o desenvolvimento urbano. A este nível o porto

reforçando a identidade e atractividade do porto e da sua
envolvente.
e) integração social

deve procurar ter uma atitude pró-activa, começando por

• promover, em colaboração com instituições de ensi-

realizar um inventário e um completo diagnóstico sobre

no, a formação e a promoção de carreiras profissionais

os impactos do porto sobre a cidade, particularmente

relacionadas com a economia portuária, acompanhan-

nas zonas de interface, após o que deverá tomar um con-

do em permanência as suas constantes evoluções de

junto de medidas e recorrer aos adequados instrumen-

acordo com as tendências da economia mundial e das

tos, reorganizações internas e tecnologias para minorar

políticas de transportes;

os ditos efeitos. Deve também o porto exigir a todas as

• promover a integração do porto na vida da cidade, con-

entidades que operam no seu território que cumpram

siderando a este nível as suas potencialidades simbóli-

as normativas internacionais destinadas à promoção da

cas (por exemplo através da valorização do património

sustentabilidade ambiental em contexto portuário. Numa

de arquitectura da infra-estrutura portuária) mas, tam-

perspectiva de planeamento do espaço do porto e das

bém, as suas potencialidades mais objectivas, nomea-

suas zonas de interface com a cidade, deve promover-

damente, através da abertura à cidade dos espaços de

se a criação de zonas de amortecimento e de transição

interface (devidamente qualificados) para fruição das

que podem concretizar-se em três sentidos: por um lado,

populações, bem como a abertura do porto à cidade

podem criar-se condições físicas para se instalarem

nas suas áreas de interface com localizações privilegia-

determinadas empresas do sector terciário, pequenas

das para observação das actividades portuárias. Obvia-

empresas ou equipamentos culturais compatíveis com

mente que, por razões de segurança e para assegurar o

a proximidade da actividade portuária; por outro lado,

normal funcionamento do porto, estas práticas de aber-

o porto deve destinar para zonas sensíveis de maior

tura do porto à cidade obrigam a uma rigorosa organi-

proximidade à cidade, actividades portuárias de menor

zação e a que se lhes atribua um carácter esporádico,

impacto (a nível de ruído, poeiras, ou outros igualmen-

ainda que com uma certa regularidade. São numerosos

te relevantes); finalmente, deve haver também da parte

os exemplos destas práticas em portos de todo o mun-

do porto a preocupação de criar ambientes de transição

do, mas podemos destacar a organização de eventos

com territórios de fronteira de cariz rural, nomeadamente

lúdicos e culturais (música, cinema, desportos, “O dia

através da criação de parques verdes.

do porto”, ou outros), a organização de visitas guiadas

Em Gdansk criaram-se zonas verdes entre o terminal de
contentores, a plataforma logística existente e a zona residencial mais próxima, amenizando, desta forma, alguns
dos impactos da proximidade entre estas zonas e respectivas funções.

que possibilitem uma outra visão sobre o porto e até
uma certa “experiência” do ambiente portuário e, finalmente, a criação de percursos de autocarro, pedestres
ou em bicicleta no interior do porto, e que estes incluam a passagem por pontos de observação privilegiada.
Numa dimensão externa o porto pode marcar presença

Em Le Havre criaram-se zonas verdes que, para além de

na vida da cidade e, simultaneamente, reforçar a sua

assegurarem a transição amenizadora entre as actividades

imagem de responsabilidade social perante a mesma

portuárias e a envolvente urbana, permitem dotar a área de

através da sua implicação regular em actividades cultu-

um conjunto de pontos privilegiados de observação pelo

rais, por exemplo através do mecenato cultural.
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Em Le Havre criou-se, em 2007 (em parceria com ins-

em edifícios emblemáticos do porto, a celebração de actos

tituições de ensino e formação superior), um master em

lúdicos e desportivos nas instalações portuárias, ou a ma-

segurança portuária e logística, que se veio juntar aos já

nutenção do património arquitectónico portuário.

existentes cursos e formações na área portuária. Também
existe neste porto um projecto para criação de um Centro
do Mar e do Desenvolvimento Sustentável que pretende
ser um equipamento, simultaneamente, turístico e educativo, relacionando os desafios actuais do desenvolvimento
das cidades portuárias com as actividades de um porto
moderno.

Uma leitura destes exemplos e recomendações de boas
práticas em contexto portuário e urbano permite, finalmente, concluir a polivalência que as medidas e iniciativas
propostas têm ao nível das motivações subjacentes e dos
resultados obtidos, provando, mais uma vez que existe uma
intensa conexão entre as dimensões social, ambiental e
funcional dos portos na sua relação com as envolventes

Em Roterdão, fruto da colaboração entre a autorida-

urbanas.

de portuária e alguns organismos da sociedade civil,

É interessante destacar a importância das questões rela-

desenvolvem-se programas educativos de vários níveis

cionadas com a imagem do porto, com a sua visibilidade

que despertem o interesse na actividade portuária e nas

(por oposição à marginalidade de outros tempos de profun-

possibilidades de negócio inerentes. Também no porto de

da desvalorização social das actividades aí desenvolvidas),

Roterdão, ocorrem um conjunto de eventos culturais (Fes-

com a sua modernidade, e, finalmente, com os elementos

tivais de música Jazz, Festivais de Teatro, exposições ao ar

simbólicos que marcam a sua identidade perene relativa-

livre), e desportivos que pretendem fomentar a abertura do

mente à cidade.

porto à sociedade.

Por último, é importante terminar referindo que muitas das

Em Antuérpia, Amsterdão ou Bremerhaven realizase, periodicamente, o “dia do porto” com numerosas actividades ligadas ao mar e abertura ao público para visitas
organizadas ao porto, por exemplo, com circuitos em autocarro ou a pé, preparados para valorizar os elementos
simbólicos do porto, sejam eles de arquitectura, históricos
ou funcionais.

boas práticas citadas para ilustrar relevantes intervenções
nos diversos domínios de integração do porto com os territórios urbanos envolventes foram já, ou são em permanência, realizadas também pelo Porto de Leixões, como mais
adiante se detalhará. Podemos aqui referir as preocupações
arquitectónicas ao nível dos edifícios portuários; as preocupações ao nível da conservação dos elementos simbólicos
do porto; o investimento na requalificação do espaço pú-

O porto de Auckland (à semelhança de outros) prevê e

blico de interface do porto com a cidade; a preocupação

autoriza o acesso público ao seu espaço mediante visitas,

em minorar os efeitos negativos das actividades portuárias

por si organizadas, em dias fixos, com uma periodicidade

sobre as populações envolventes, por exemplo com a pro-

conhecida.

dução de ruídos, nomeadamente através da colocação de

O Porto de Bilbau leva a cabo um conjunto de iniciati-

barreiras à sua difusão bem como de poeiras resultantes de

vas junto das comunidades estudantis e empresariais para

algumas mercadorias; a abertura frequente do porto para vi-

abrir o porto à sociedade e despertar-lhe o interesse. Para

sitas da comunidade exterior, nomeadamente de entidades

além deste aspecto, destaca-se a acção do porto ao nível

ligadas ao ensino e ao mundo empresarial; ou, finalmente,

do mecenato cultural e desportivo.

o apoio do porto, sob a forma de mecenato, a diversas enti-

Em Valência existe a Fundación Valenciaport responsável pela implementação de uma estratégia de integração
porto-cidade através da cultura. Pode destacar-se da sua
acção, apenas a título de exemplo, o desenvolvimento de
uma agenda cultural com exposições de arte periódicas
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dades ou eventos de índole social e cultural.

1.4. O Porto de Leixões[1]
1.4.1. Resumo histórico e actualidade
O porto de Leixões foi a maior obra de engenharia portuguesa do século XIX. A sua construção como porto artificial
junto à foz do rio Leça impôs-se como solução para colmatar as insuficiências do porto do Douro, nomeadamente
as dificuldades criadas pelas entradas e saídas da barra,
e para responder com eficiência às novas solicitações do
transporte marítimo e da economia mundial.
Do ponto de vista histórico, o porto de Leixões desempenhou um papel determinante na abertura da economia do
Norte de Portugal, funcionando como plataforma de circulação de bens, favorecendo o seu desenvolvimento industrial e o potencial de comércio externo no seu hinterland,
constituindo, em suma, a resposta local possível à “revolução dos transportes”, que já vinha anunciada desde finais
do século XIX, mas que se viu intensificada ao longo de
todo o século XX. As transformações que se viviam exigiam

focalizações de pormenor, teve como objectivo de fundo a
optimização da estrutura portuária, no contexto de uma (à
época) nova política portuária e da política de transportes
emanada da União Europeia.
Do ponto de vista institucional, a APDL – Administração
dos Portos de Douro e Leixões –, criada em 1932, constitui-se como a entidade gestora mais estável e duradoura
na condução dos destinos e opções estratégicas da estrutura portuária de Leixões. Em 1998 a APDL transforma-se
em sociedade anónima de capitais públicos, solução que
melhor se adequa às exigência de gestão do mundo contemporâneo.
Actualmente, o porto de Leixões desempenha um papel de
motor económico regional, papel esse que está bem patente na sua dimensão generalista, na medida em que é
a via por onde chegam os combustíveis, matérias-primas,
produtos alimentares, produtos de consumo directo, dadas
as valências asseguradas pelos diversos tipos de docas e

uma “revolução nos portos”.

terminais (pesca, petroleiros, carga geral, silos, contento-

Desta realidade dão conta os planos e os projectos portuá-

res, ro-ro, marina). Isto é, constitui a plataforma marítima de

rios desenvolvidos para Leixões, que conceberam as linhas

maior dimensão e de maior capacidade de operação nas

de evolução desta estrutura portuária. Assim, depois dos

funções de escoamento e recepção de mercadorias no vas-

planos iniciais que ajudaram a estruturar o porto de abrigo,

to espaço litoral a Norte de Lisboa.

destacou-se o “plano do porto comercial”, datado de 1908,

A configuração final das instalações ficou estabelecida

que, partindo de estudos anteriores, orientou o crescimento

com a construção da doca nº4, completada já na déca-

do porto para o interior do estuário do Leça. Mais recen-

da de 80. Nos anos mais recentes, os investimentos têm

temente, as obras fizeram-se ao abrigo das directrizes do

sido direccionados para a ligação às novas acessibilida-

“Plano de ampliação do porto comercial”, datado de 1955,

des e, sobretudo, ao reequipamento portuário, no sentido

através do qual se estabeleceram os limites das possibilida-

de criar serviços modernos e eficazes, de acordo com o

des de expansão portuária e a sua configuração, se dese-

desenvolvimento das novas tecnologias, nomeadamente

nharam as acessibilidades entre o porto, zonas envolventes

nos equipamentos de carga e descarga e nos sistemas

e principais vias de circulação, entre outros aspectos. Para

de informação. Além disso, a preocupação tem-se direc-

além do desenvolvimento previsto neste plano de 1955,

cionado para as transformações de gestão integrada, com

realizaram-se algumas obras complementares relevantes,

as adaptações administrativas inerentes, que a transfor-

como é o caso do terminal para petroleiros ou das obras de

mação da APDL em sociedade anónima de capitais públi-

adaptação para terminais de contentores.

cos permitiu tornar mais flexíveis. Destas transformações

A última década do século XX ficou marcada com um novo

resultou a implementação de um novo partenariado na

Plano para o porto de Leixões, datado de 1996, e que, com

gestão portuária.

[1] O texto que se segue (1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3) beneficiou dos contributos recolhidos no site da APDL, em documentos estratégicos e de gestão da APDL e do
Porto de Leixões, de um “observatório de imprensa” à Revista TITAN, do livro “Leixões – Uma história portuária”, e, naturalmente, do levantamento e tratamento
de informação junto da APDL.
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A movimentação das cargas, em regime de serviço público,

de Leixões uma referência para as cadeias logísticas da

ficou, numa parte muito significativa, sob a responsabilida-

fachada atlântica da Península Ibérica”. Para viabilizar este

de dos operadores privados, na sequência de concursos

desafio empresarial o porto gizou no seu Plano Estratégico

públicos lançados para a sua concessão, libertando des-

quatro objectivos de desenvolvimento:

sas tarefas a Administração Portuária que, assim, para além

•c
 onsolidar e promover a marca “Porto de Leixões” de for-

de garante de cumprimento dos contratos de concessão e
salvaguarda dos interesses dos clientes do Porto Leixões,
ficou mais liberta para o exercício das suas funções de Autoridade Portuária, designadamente a nível de segurança,
prestação de serviços (reboque, pilotagem, etc.) e regulamentação da actividade .

ma integrada e consequente;
•o
 rganizar uma oferta de serviços de qualidade e ajustada
às necessidades do mercado;
•d
 otar o Porto de Leixões das condições materiais e imateriais de apoio à sua actividade;
• r eforçar as condições de integração urbana e de acessi-

[2]

A vida do porto nos últimos anos tem sido guiada pelo Pla-

bilidade externa.

no Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lei-

Desses objectivos de enquadramento resultaram 21 ac-

xões, aprovado em 2004, e com vigência até 2015. Nele

ções, de conteúdo mais específico, que pretendem opera-

se consagra como objectivo capital aumentar a competiti-

cionalizar o Plano Estratégico:

vidade do porto, adoptando como missão “fazer do porto

Acção 1

Aumento da capacidade de navegabilidade do porto

Acção 2

Revitalização do Molhe Sul e espaços adjacentes

Acção 3

Melhoria das condições operacionais do Terminal Petroleiro

Acção 4

Projecto da Portaria Única

Acção 5

Reconversão da área para a carga contentorizada

Acção 6

Estruturação da Plataforma Logística

Acção 7

Revitalização e reabilitação de espaços e edifícios

Acção 8

Incremento de espaços de “sociabilidade” do porto

Acção 9

Melhoria dos espaços de fronteira e colmatação de frentes urbanas

Acção 10

Implementação do Parque Urbano do Vale do Leça

Acção 11

Dinamização e envolvimento da comunidade portuária na promoção comercial

Acção 12

Relacionamento comercial

Acção 13

Relacionamento institucional

Acção 14

Relacionamento com Associações Empresariais e API

Acção 15

Certificação do porto

Acção 16

Segurança na cadeia logística

Acção 17

Gestão ambiental

Acção 18

Sistema de informação geográfica

Acção 19

Portal do Porto de Leixões

Acção 20

Portal Interno (intranet)

Acção 21

Sistema de Informação e Gestão

[2] Mantém ainda sobre a sua alçada o Ro-ro e o movimento de passageiros.
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Neste cenário de desafio para o futuro, num contexto de

das quais se destacam: têxteis, granitos, vinhos, madeira,

competitividade global, o Porto de Leixões chega a 2007

automóveis, cereais, contentores, sucata, ferro e aço, álcool,

como a maior infra-estrutura portuária do Norte de Portugal e

aguardente, açucares, óleos, melaços, produtos petrolíferos

uma das mais importantes do País, dispondo de boas aces-

e ainda passageiros de navios de cruzeiro.

sibilidades marítimas, rodoviárias e ferroviárias, bem como de

Beneficiando de uma localização estratégica, de um hinterland

modernos equipamentos e avançados sistemas informáticos

denso em indústria e comércio, o Porto de Leixões tem uma

de gestão de navios. Representa actualmente 25% do Co-

posição privilegiada no contexto do sistema portuário europeu.

mércio Externo Português e movimenta 15 milhões de tone-

Opera 365 dias por ano, com altos níveis de produtividade

ladas de mercadorias por ano. Sendo um dos portos mais

e com reduzido tempo de permanência dos navios no cais,

competitivos e polivalentes a nível nacional, por Leixões pas-

usufruindo de uma barra permanentemente aberta ao tráfego

sam cerca de 3 mil navios por ano e todo o tipo de cargas,

portuário, sem restrições de acesso por efeito das marés.

Principais marcos[3]
1852 	Equaciona-se a possibilidade de aproveitamento de Leixões para resolver os problemas de naufrágio no Douro.
1855/1880 Sucedem-se os projectos e propostas para a construção do porto artificial de Leixões.
1883

Aprovada a lei para a construção do porto artificial em Leixões e abre concurso para a empreitada.

1884

Adjudicação das obras de Leixões a Duparchy & Dauderny.

1886

Chega ao porto de Leixões, ainda em construção, o primeiro navio.

1892

Dada por concluída a primeira fase de construção do porto de Leixões.

1908 	Apresentado o Plano que constituirá a base do desenvolvimento posterior das obras de adaptação de Leixões a porto comercial.
1932 	Instituída a Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL), para substituir a extinta Junta
Autónoma das Instalações Marítimas do Porto (Douro e Leixões).
1955

Plano de ampliação do Porto Comercial de Leixões (Plano Shreck) e início das obras.

1959

Conclusão da ponte móvel. Início das obras no porto de pesca.

1961

Inauguração da estação de passageiros.

1969

Entra em funcionamento o terminal para os petroleiros.

1989

Entra em funcionamento o terminal para contentores.

1992

Inaugurada a Doca de Recreio.

1996

Aprovado o Plano de Ordenamento e Desenvolvimento do Porto de Leixões.

2001

Inauguração da Via de Cintura Portuária.

2001

Construção do Auditório e Sala de Exposições

2004

Plano Estratégico para o Porto de Leixões.

2004

Construção da Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões (VILPL).

2005 	Remodelação das instalações da Direcção de Operações Portuárias e Segurança, com criação de
três áreas operacionais distintas – Central de Segurança, Controlo da Actividade Portuária e Centro de Coordenação de Navios – e dotação, para os mesmos, de avançados meios tecnológicos.
2007

Estabelecimento da Bacia de Rotação e do Canal de Acesso à Doca nº4 do Porto de Leixões.

2007

Construção da Ponte Móvel.

2007

Remodelação da Estação de Passageiros do Porto de Leixões.

[3] Cf. Sousa e Alves, Leixões – Uma história portuária, APDL, 2002.

R E S PON SAB I LI DAD E
SOCIAL EMPRESARIAL

22

1.4.2. A RSE nos documentos estratégicos e no percurso do porto

Principais marcos com relevância ao nível da responsabilidade social
1955

Constituição da Cooperativa Lar do Servidor da APDL

1955

Criação do Serviço de Formação e Valorização Pessoal

1955

Obras de enquadramento urbanístico

1959

Conclusão da ponte móvel.

1960

Criação do Serviço Social da APDL.

1961

Inauguração das instalações da organização Stella Maris.

1965

Criação do Centro de Atendimento Médico-Cirúrgica, na APDL.

1993

Adopção do pacto de Concertação Social no Sector Portuário.

1996

Criada a Comunidade Portuária do Douro e Leixões.

2001

Inauguração do Auditório Infante D. Henrique.

2001

Inauguração do Centro de Formação Afonso Nogueira Soares.

2001

Inauguração da Via de Cintura Portuária

2003

Reabilitação da Avenida Comércio de Leixões

2006

Elaboração de auditoria ambiental

2006

Inauguração do Centro de Coordenação e Segurança

2007

Construção da Nova Ponte Móvel

2007

Provedor do Cliente

2007

Publicação do 1º Relatório de Sustentabilidade Ambiental

Uma análise sumária dos principais marcos que foram de-

um conjunto de equipamentos e estruturas que ajudam a

notando, ao longo do tempo, uma certa consciência social

promover o seu relacionamento com a comunidade exte-

da APDL permite concluir que esta se foi construindo a

rior. A consolidação desta realidade traduz uma crescen-

dois tempos: primeiro, foi-se formando uma responsabi-

te abertura do porto a funções com um pendor urbano

lização social interna direccionada, essencialmente, para

assinalável, o que beneficia, simultaneamente, a imagem

os colaboradores, com acções de destaque ao nível do

do porto. Referimo-nos, por exemplo, ao Auditório e ao

apoio social e da promoção da qualidade de vida dos

Centro de Formação, mas também à Marina ou à Estação

mesmos; mais recentemente (nas últimas duas décadas),

de Passageiros.

a par da responsabilidade social interna, foram-se refor-

1.4.3. As políticas e as práticas implementadas

çando as iniciativas e investimentos traduzíveis num maior

O quadro que se segue pretende apresentar práticas im-

grau de responsabilidade social relativamente ao exterior,

plementadas com carácter de continuidade, elementos de

com destaque para a comunidade local, mas também para

gestão estratégica e equipamentos disponíveis no Porto de

todo o grupo alargado das partes interessadas. Há, por

Leixões que individualmente, ou em articulação, constituem

outro lado, um outro aspecto relevante, que se prende

exemplos relevantes da atitude socialmente responsável da

com o facto de o Porto de Leixões se ter enriquecido com

empresa, a que se tem vindo a fazer referência.
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COMUNIDADE
PORTUÁRIA

ESPAÇO
PÚBLICO

AMBIENTE

COMUNICAÇÃO
IMAGEM

Plano Estratégico

√

√

√

√

√

Documento de orientação estratégica para o período
2004-2015.

Relatório de Sustentabilidade
Ambiental

√

√

√

√

√

Periodicidade anual
1º ano - 2006

OBSERVAÇÕES

COMUNIDADE

COOPERAÇÃO/
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

QUADRO 1.1 — A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: EXEMPLOS E DOMÍNIOS DE IMPACTE

Balanço Social

√

√

Anual

Plano de Formação

√

√

Anual

Manual de avaliação de desempenho

√

Em vigor a partir de 2004
Processo anual, aplicável a todos os trabalhadores

√

Colaboração frequente com os portos dos palop
Colaboração com escola de gestão do porto
Parceria com o CNUCED
Estágios
Seminários

Centro de Formação do Porto
de Leixões

√

Marina

√

√

√

Equipamento desportivo que permite um alargamento
de relações com a comunidade exterior, por exemplo,
nos eventos desportivos de natureza náutica.

Nova ponte móvel

√

√

√

Inaugurada em 2007. Grande relevância na
qualificação do espaço público do porto.

Estação de passageiros

√

√

√

Equipamento com utilidade polivalente (portuária,
cultural).

Auditório Infante D. Henrique + sala
de exposições

√

Equipamento com valências internas, mas que
também facilita o contacto com a comunidade
exterior.

√
√

Novo edifício da Alfândega

√

Valorização patrimonial e imagem.

√

Impactos ao nível do reforço na identidade e imagem
do porto

Obras no património arquitectónico

√

√

Centro de cultura e desporto da APDL
(CCD)

√

√

Acção relevante no âmbito da animação sociocultural e desportiva dos colaboradores.

Obras sociais da APDL

√

Relevante apoio social aos colaboradores,
aposentados e famílias.

Visitas de delegações de outros portos

√

√

√
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√

Visitas a outros portos

OBSERVAÇÕES

COOPERAÇÃO/
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

COMUNICAÇÃO
IMAGEM

AMBIENTE

ESPAÇO
PÚBLICO

COMUNIDADE
PORTUÁRIA

COMUNIDADE

QUADRO 1.1 — A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: EXEMPLOS E DOMÍNIOS DE IMPACTE (continuação)

√

Cedência de material a portos dos
PALOP

√

Protocolos com Instituições de Ensino
Superior

√

√

Protocolos institucionais

√

√

Visitas de escolas

√

√

Visitas de empresas, associações
profissionais e comunicação social

√

Exs: Escola de Gestão do Porto,
Instituto Português de Administração e Marketing,
Escola de belas artes

√

√

Exs: corporações de bombeiros,
Câmara municipal do porto,
Parque biológico de gaia

√

√

√

√

Mecenato

√

√

√

Associação Comercial do Porto
Museu do Ouro
Concurso internacional de música do porto

Apoios

√

√

√

Associações, câmaras municipais, cruz vermelha,
escolas

√

Provedor do Cliente

√

Informação prestada à população
sobre a evolução da construção
da ponte móvel

√

√

Distribuição à população de informação
sobre os trabalhos a decorrer no
terminal multiusos do molhe sul

√

√

Transporte gratuito de passageiros
entre leça e matosinhos no período de
construção da ponte móvel

√

Colocação de barreiras impeditivas do
espalhamento de poeiras resultante
da movimentação de sucata (doca
nº2 sul)

√

Revista Titan

Edição de livros sobre o porto
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√

√

√

√

√

√

√
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Instituído em 2007

Periocidade trimestral

Uma leitura global dos conteúdos deste quadro, referente

Beneficiando das considerações já tecidas anteriormen-

aos elementos considerados relevantes na implementação

te sobre o que é a responsabilidade social empresarial

de uma atitude empresarial socialmente responsável, por

num sentido global e abrangente, mas também sobre o

parte da APDL, permite identificar um conjunto de valores

posicionamento e as práticas da APDL neste domínio,

e princípios de acção e gestão empresarial, dos quais des-

considera-se legítimo concluir:

tacamos:

• que tem havido um esforço, bem sucedido, no sentido

• apoio social aos colaboradores, tendo como objecti-

da qualificação da inserção urbana do porto na sua en-

vos de fundo a promoção da sua qualidade de vida, a

volvente urbana. A construção da nova Ponte Móvel e

sua qualificação enquanto recurso e, finalmente, o in-

acessos, a construção da VILPL e da Portaria Única e

cremento do seu sentido de pertença de grupo;
• reforço da identidade portuária e do seu reconhecimento tanto na comunidade portuária, como no exterior;
• comunicação e transparência;
• consciência e valorização da imagem do porto;
• compromisso com as sociedades contemporâneas,
com os seus valores (com destaque para as questões
ambientais, entre outras) e com os seus estilos de vida
(com destaque para os aspectos ligados ao desporto
e aos lazeres, entre outros);
• compromisso com a construção de territórios urbanos sustentáveis;
• colaboração institucional;

a requalificação de vários espaços da interface portocidade, constituíram ao longo de 2007 os elementos
de destaque de uma fase de progressiva coexistência
sustentável entre as duas entidades em presença (porto e cidade). Neste longo processo de compatibilização do porto com a cidade, e vice-versa, não houve,
no período em análise, nenhum aspecto de retrocesso.
Tem havido um percurso de continuidade na melhoria
das relações entre o porto e a cidade, acentuado nos
anos mais recentes. A esta realidade não será alheio o
facto de ambos se encontrarem em fases de aposta na
qualificação, estabilizada que estão as suas estruturas
(enquanto cidade e enquanto porto);
• que se tem consolidado uma aposta, por parte do por-

• colaboração com entidades ligadas ao ensino supe-

to, num conjunto de instrumentos de comunicação e

rior e investigação, da qual o porto possa retirar mais-

transparência que denotam absorção de conceitos de

valias para a sua modernização e qualificação dos seus

gestão modernos e comprometidos com as novas ten-

recursos;

dências de cidadania empresarial;

• cooperação, com o objectivo múltiplo de partilhar ex-

• que se tem consolidado o perfil dos recursos humanos

periências, promover a imagem do porto e contribuir

da APDL, bem como o investimento por parte da empre-

para o desenvolvimento de entidades e infra-estruturas

sa na sua formação, valorização profissional, e na pro-

similares.

moção da qualidade de vida dos seus colaboradores.
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2

Âmbito e Perfil
do Relatório

2.1. Âmbito

dos indicadores considerados mais representativos, no pe-

O presente documento constitui o segundo Relatório de

ríodo 2005-2007.

Sustentabilidade da Administração dos Portos do Douro e

O presente relatório alargou o âmbito da análise apresenta-

Leixões, S.A., apresentando-se como a continuidade e con-

da no relatório de 2006, incluindo o relato das actividades

solidação de uma aposta da APDL, S.A. no desenvolvimen-

e os impactes dos concessionários que operam no Porto

to sustentável, no sentido abrangente do termo.

de Leixões.

Assim, e assumindo uma atitude pioneira no sector portuário, consideramos ser nosso dever comunicar, de forma

2.2. Perfil

transparente, e de acordo com a estratégia de comunica-

O Relatório de Sustentabilidade de 2007 baseia-se em prin-

ção da empresa, o desempenho da APDL, nas dimensões

cípios de neutralidade, clareza e transparência. O seu pro-

ambiental, económica e social, a todas as partes interessa-

cesso de elaboração abre caminho à possibilidade de com-

das. Desta forma, é também objectivo da APDL conscien-

paração (no tempo e no espaço) e auditoria do mesmo.

cializar os agentes envolvidos na actividade portuária para

Conforme se pode comprovar com uma leitura atenta do

os benefícios da implementação de práticas que promovam

relatório fez-se um esforço de aproximação às directrizes

a sustentabilidade no âmbito da actividade em causa.

do GRI, principalmente no que respeita aos indicadores

Para o efeito, baseámo-nos nas linhas de orientação da

considerados essenciais. No entanto, pelas especificida-

Global Reporting Initiative (GRI), editadas em 2006 (“G3

des da actividade portuária, nalguns casos pontuais, opor-

Guidelines”), potenciando uma leitura normalizada e com-

tunamente assinalados (e que correspondem, em termos

parada no tempo. Simultaneamente, esta estratégia de co-

relativos, a uma pequena parte do conjunto de parâmetros

municação permite o desenvolvimento de análises compara-

de análise propostos pelo GRI) não foi possível operacio-

tivas entre diferentes realidades portuárias (benchmarking).

nalizar alguns indicadores. Parece-nos, contudo, que esta

O âmbito territorial do presente relatório centra-se, fun-

limitação imposta pela própria realidade do objecto de es-

damentalmente, no Porto de Leixões, por ser aqui que se

tudo não diminui o alcance dos resultados e conclusões a

provocam os principais impactes da actividade portuária

que se chegou.

(APDL e concessionários). Analisa-se a evolução temporal
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3

Enquadramento e
Perfil Organizacional

3.1. O sector portuário: o contexto
internacional e nacional

A realidade do sector portuário na União Europeia não difere, grandemente, da realidade global: em 2005 o sector

O crescimento que a economia mundial tem conhecido

cresceu a uma taxa de cerca de 3%; 40% do comércio

no início deste século tem-se reflectido, de uma forma evi-

comunitário é realizado com recurso ao transporte maríti-

dente, no transporte marítimo. Em 2005, o sector cresceu

mo; entre 2004 e 2006, o total de carga contentorizada

3,8%, tendo-se atingido um total de 7,11 mil milhões de to-

movimentada nos portos comunitários aumentou 19%.

neladas de mercadorias movimentadas. Actualmente, cerca

O desenvolvimento do sector portuário, na Europa comuni-

de 80% do comércio internacional socorre-se do transpor-

tária, enfrenta alguns constrangimentos, tais como o con-

te marítimo, o que atesta a relevância do sector para a eco-

gestionamento dos portos e o desfasamento entre procura

nomia global[4].

e oferta para determinados tipos de serviços portuários. A

O panorama internacional do sector portuário caracteriza-

Política Comum de Transportes da União Europeia deve ser

se pelo progressivo aumento de escala (dos navios e dos

capaz de, perante os problemas que se colocam ao de-

portos) e pela alteração do modelo de transporte que é

senvolvimento do sector, responder de uma forma eficaz

cada vez mais um modelo do tipo porta-a-porta. Este novo

com estratégias e formas de acção que sejam a um tem-

paradigma defende uma abordagem integrada do sistema

po abrangentes e integradas. No Livro Branco de 2001, “A

de transportes e está na base do que se convencionou

Política Europeia de Transportes rumo a 2010: a hora das

designar por “contentorização” do transporte marítimo. A

opções”, a opção pela transferência modal da rodovia para

título exemplificativo, diga-se que, nas duas últimas dé-

os modos ferroviário e marítimo é clara. No mesmo do-

cadas, o sector da carga contentorizada, a nível mundial,

cumento orientador, definem-se os dois grandes desafios

sextuplicou.

para o sector portuário comunitário:

[4] Annual Report 2006-2007, ESPO (European Sea Ports Organisation), Maio de 2007.
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• Criação de um mercado interno de navegação, sem
descontinuidades.
• Aumento da capacidade da infra-estrutura portuária da
EU, para absorver o crescimento previsto do transporte
marítimo, através de maior investimento nos portos e
nas ligações ao hinterland[5].
Em 2007, os portos nacionais registaram um movimento
global de mercadorias na ordem dos 66 milhões de toneladas, tendo-se registado uma variação positiva de 2,5%
relativamente a 2006. O Porto de Leixões tem-se vindo a
afirmar como um dos mais importantes portos da fachada
atlântica da Península Ibérica. Com um total de mercadorias movimentadas na ordem dos 15 milhões de toneladas,
assegura cerca de 20% do comércio externo português e
afirma-se como o segundo porto nacional, em termos de
mercadorias movimentadas.
Acompanhando as tendências ditadas pelo mercado global, os desafios que se colocam ao sector portuário nacional passam, em grande medida, pelo alargamento das infraestruturas e pelo aperfeiçoamento das cadeia logísticas, de
forma a que se possa atender, eficazmente, ao crescimento

3.2. Apresentação institucional
Organização
A Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A.
(APDL) é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, com sede em Leça da Palmeira (Matosinhos). A APDL tem por objecto a administração dos portos
do Douro e Leixões e visa a sua exploração económica,
conservação e desenvolvimento, abrangendo o exercício
das competências e prerrogativas de autoridade portuária
que lhe estejam ou venham a estar cometidas.
No estrito cumprimento da política de concessões definida
para o sector portuário, a APDL tem vindo a alterar o seu
modelo de gestão, afastando-se da actividade operacional
(cada vez mais “Land Port” e menos “Tool Port”) e acentuando as funções de controlo e fiscalização e de autoridade
portuária. Neste contexto, o Porto de Leixões desencadeou
processos de concessão que vieram a traduzir-se na transferência da quase totalidade das funções de movimentação
de cargas para o sector privado, encontrando-se praticamente todo concessionado.

sustentado da procura de serviços portuários. A visão es-

Áreas de actuação

tratégica que as autoridades portuguesas sustentam para o

•F
 omentar e promover a actividade portuária nos portos do

sector marítimo-portuário alicerça-se em torno de três grandes objectivos:

Douro e Leixões;
•A
 ssegurar o regular funcionamento dos portos do Douro e

• Reforço da centralidade euro-atlântica de Portugal.

Leixões nos suas vertentes de ordem económica, financei-

• Aumento da competitividade do sistema portuário na-

ra e patrimonial, de gestão de efectivos e de exploração

cional e do transporte marítimo.
• Disponibilização ao sector produtivo nacional de cadeias de transporte competitivas e sustentáveis.
Uma das mais recentes apostas do governo português, no que
ao sector portuário diz respeito, consiste na implementação de
uma rede de plataformas logísticas que deverá ser capaz de
transformar Portugal numa plataforma atlântica de entrada de
mercadorias no mercado ibérico e europeu. Pretende-se, mais
concretamente, com a introdução das plataformas logísticas

portuária;
•A
 tribuir licenças ou concessões nas áreas sob a sua jurisdição;
•L
 icenciar exercício da actividade portuária e concessão de
serviços públicos portuários;
•R
 egulamentar taxas a cobrar pela utilização dos portos e
respectivos serviços;
•S
 upervisionar e fiscalizar o uso público dos serviços inerentes à actividade portuária;

portuárias (uma das quais junto ao Porto de Leixões), poten-

•E
 xpropriar, por utilidade pública, ocupação de terrenos,

ciar a actividade portuária e expandir a sua área de influência,

implantação de traçados e exercício de servidões admi-

nomeadamente para Espanha, bem como fomentar a inter-

nistrativas necessárias à expansão ou desenvolvimento

modalidade e a utilização do transporte ferroviário.

portuários.

[5] Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário, Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Dezembro de 2006.
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Serviços prestados

da APDL. Este terminal é propriedade da Petrogal, dispõe

• Ajudas à navegação;

de um ponto único de amarração e tem em vista a movi-

• Gestão de postos de acostagem;

mentação de petróleo bruto.

• Controle de tráfego marítimo;
• Prestação de serviços de amarração, guindagem, armazenagem, aguada, recolha de resíduos, energia eléctrica,
rebocadores e pilotagem;
• Manutenção dos canais de acesso;
• 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.

Concessionários
Conforme se referiu anteriormente, nos anos mais recentes
da sua história, a APDL tem desenvolvido uma política de
concessões ao sector empresarial privado de uma parte
considerável das actividades portuárias de movimentação
de cargas. Esta transferência de funções para entidades
exteriores a si é, no entanto, entendida com base no pressuposto de que as actividades em causa continuam a ser,
como antes eram, vitais para o funcionamento do Porto de
Leixões e para o sucesso da APDL. Ou seja, a opção de
concessionar estas actividades não diminuiu em nada o seu

Área de jurisdição

impacto directo no funcionamento do porto, na gestão e

A área de jurisdição da APDL abrange as seguintes zonas:

planeamento do espaço portuário e, em última análise, nos

• Faixa marginal do domínio público marítimo: desde o enfia-

resultados obtidos pela empresa (APDL). Tanto é assim, e

mento do eixo da Rua da Bélgica, na Praia de Lavadores,

tão forte é a inter-relação entre a APDL e os seus conces-

até ao paralelo do farol da Boa Nova, a norte do Porto de

sionários, que estes foram chamados a ter um desempe-

Leixões. Esta zona abrange as praias de Leça da Palmeira,

nho de relevante participação num momento tão importante

Matosinhos, Castelo do Queijo, Gondarém, incluindo-se

para a APDL como foi todo o processo de construção do

no âmbito das actividades da APDL o licenciamento das

Plano Estratégico actualmente em vigor.

actividades que se desenvolvem nesta zona (ex. bares e

De acordo com o âmbito territorial deste Relatório de Sus-

restaurantes).

tentabilidade, os concessionários de quem se faz, segui-

• Porto do Douro: inclui todo o estuário do Rio Douro, des-

damente, uma apresentação sumária, são apenas aqueles

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

cuja actividade desenvolvida tem impactos directos no ter-

todas as suas margens, ancoradouros, cais, docas e ter-

ritório correspondente ao Porto de Leixões:

raplenos existentes ou que venham a ser construídos. O

•T
 CL – Terminal de Contentores de Leixões, S.A.

Porto do Douro destina-se essencialmente ao tráfego flu-

Principais actividades: Serviços de movimentação de

vial e ao suporte a actividades marítimo-turísticas (desen-

contentores de e para os navios atracados nos cais do

volvidos fundamentalmente por concessionários).

terminal.

• Porto de Leixões: abrange quebra-mares, a área molhada

Esta concessão vigora desde Maio de 2000 - por um perío-

por eles circunscrita e as docas existentes ou a construir;

do de 25 anos, eventualmente prorrogável por mais 5 anos

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

-, e compreende as operações de tráfego, parqueamento,

Guifões e a área terrestre delimitada pelo respectivo do-

recepção e expedição de contentores, as operações res-

mínio público. Esta infra-estrutura, que concentra a maior

peitantes a mercadorias transportadas em contentores

parte das actividades da APDL, possui 5 km de cais, 55

(armazenagem, conferência, assistência a contentores fri-

ha de terraplenos e 120 ha de área molhada, abrangendo

goríficos e outras), bem como as diligências necessárias

um conjunto diversificado de actividades com distintas na-

ao seu desembaraço junto das entidades competentes, e

turezas, perenidades e impactes.

as operações respeitantes a carga não contentorizada que

• Terminal Oceânico: localizado no exterior do Porto de Leixões, na área de domínio público marítimo sob jurisdição
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constitua complemento da carga dos navios acostados no
terminal.

• Silos de Leixões- Unipessoal, Lda

O Terminal Oceânico está localizado no exterior do Porto

Principais actividades: Recepção, movimentação, armaze-

de Leixões na área de domínio público marítimo sob a ju-

nagem, expedição e transporte de matérias-primas alimen-

risdição da APDL, SA, sendo propriedade da Petrogal e

tares e produtos conexos.

dispondo de um ponto único de amarração. A utilização

O contrato de concessão, em regime de serviço público,

do Terminal Oceânico tem em vista a movimentação de

foi celebrado em Janeiro de 2005, abrangendo uma área

petróleo bruto.

de cerca de 25.000 metros quadrados, junto ao Terminal

•E
 D&FMAN Portugal, Lda.

Graneleiro/Cerealífero do Porto de Leixões. Essa activida-

Principais actividades: Armazenamento de produtos líqui-

de conta com as seguintes estruturas principais:

dos a granel para fins alimentares, nomeadamente mela-

- silo com uma capacidade de armazenagem de 100.000

ços e seus derivados.

toneladas, utilizado principalmente para todos os tipos

O contrato foi celebrado em Janeiro de 2001, por um perí-

de trigo destinados à indústria de moagem do Norte,

odo de 15 anos, atribuindo, sob a forma de concessão, um

milho e outros produtos agro-alimentares, essencial-

terreno com cerca de 1.790 m2 situado no Molhe Sul, com

mente produtos em grão.

o fim exclusivo do seu aproveitamento para a construção e

- armazém horizontal com uma capacidade de armaze-

exploração de um terminal especializado para o armazena-

nagem de cerca de 20.000 toneladas de produtos pa-

mento de produtos líquidos a granel para fins alimentares,

letizados.

nomeadamente melaços e seus derivados.

- três tegões de recepção, com uma capacidade actual

• TCGL – Terminal de Carga Geral e Granéis de Leixões, S.A.

até 800 toneladas por hora, podendo ser recepcio-

Principais actividades: Serviços de movimentação da car-

nados, em simultâneo, três produtos diferentes com

ga geral fraccionada e granéis de e para os navios atraca-

destino, quer à armazenagem vertical em silo, quer à

dos nos cais convencionais.			

armazenagem horizontal.

Esta concessão vigora desde Julho de 2001- por um pe-

• Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.

ríodo de 25 anos, eventualmente prorrogável por mais 5

Principais actividades: O Terminal Oceânico é utiliza-

anos - e compreende, para além dos serviços já referidos,

do para a movimentação de petróleo bruto. Por sua

as operações de recepção e estiva ao embarque e as ope-

vez, o Terminal de Petroleiros destina-se à movimenta-

rações de desestiva e levante ao desembarque, a armaze-

ção de produtos petrolíferos, aromáticos e outros. Esta

nagem e a prestação de outros serviços complementares,

concessão de uso privativo celebrou-se em contra-

assim como a movimentação de contentores, quando es-

to no inicio de 2006, por um prazo de 25 anos.

tes constituem complemento de carga do navio.

O Terminal Petroleiro está construído sobre o quebra-

• SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. e

mar exterior (700 m de comprimento e altura de 15 m

CIMPOR, Indústria de Cimentos, S.A.		

acima do nível do mar), servindo também de protecção

Principais actividades: Recepção, armazenagem e expe-

à entrada no porto e ligado com a Refinaria de Leça da

dição de cimento.				

Palmeira através de oleodutos e gasodutos. Os três pos-

A SECIL tem contrato de concessão desde Maio de

tos de acostagem que o compõem são: o Posto A (-15m

2003, com direito de uso privativo de um terreno com área

ZHL) para ramas de petróleo e produtos refinados di-

aproximada de 2.500 m2 situado na Doca 1 Sul, com o

versos, o Posto B (-10 ZHL) para ramas de petróleo e

fim exclusivo da sua exploração com recepção de cimento

produtos refinados diversos, gases liquefeitos e produtos

a granel por via marítima, sua armazenagem coberta e ex-

aromáticos e o Posto C (-6m ZHL) para gases de petró-

pedição por via terrestre ou marítima. A operação de des-

leo liquefeitos, produtos refinados diversos e produtos

carga será efectuada por pipelines subterrâneos, direc-

aromáticos. A Petrogal tem a obrigação de prestação de

tamente do navio auto-descarregador para os armazéns,

serviços a terceiras entidades que possuam tubagens

em circuito fechado e estanque, cumprindo com todas as

ligando os seus parques de armazenagem ao Terminal.

normas ambientais, no que diz respeito a poluição sonora
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e do ar. A CIMPOR tem contrato desde 2000, por um

porte e da logística;

período de cinco anos que foram prorrogados por mais

• Uma redução do papel do Estado no financiamento dos

cinco. Possui o direito ao uso privativo de uma parcela do

custos de investimento e actividade dos portos, justificá-

terrapleno da Doca 1 Sul para recepção, armazenagem e

vel pela necessidade de contenção da despesa pública;
•U
 m envolvimento acrescido do sector privado na acti-

expedição de cimento.
• DOCAPESCA – Portos e Lotas, S.A.

vidade portuária.

Principais actividades: Descarga, venda e expedição do

Tendo em conta essas linhas de orientação, o modelo de

pescado do Porto de Pesca.			

governação da APDL estabelece a Assembleia Geral, o

Esta concessão do Porto de Pesca de Matosinhos, em

Conselho de Administração e o Fiscal Único como órgãos

regime de exclusividade, destina-se a permitir o fun-

sociais da organização, aos quais são cometidas as compe-

cionamento regular e contínuo do serviço de descarga,

tências fixadas nos respectivos Estatutos.

venda e expedição do pescado do Porto de Pesca, bem

Neste contexto, importa referir que a Assembleia Geral é

como de outras actividades que possam contribuir para

composta pelos accionistas com direito a voto, reunindo

a melhor consecução desse objecto.		

regularmente uma vez por ano para apreciação dos docu-

É da exclusiva competência e responsabilidade da DO-

mentos de prestação de contas e relatórios e pareceres

CAPESCA a organização dos serviços no Porto de Pesca

anexos, sendo a mesa da Assembleia Geral constituída por

de Matosinhos necessários ao exercício da actividade e à

um Presidente e um Secretário.

satisfação do interesse público a seu cargo, incluindo os

Por outro lado, o Conselho de Administração gere os negó-

respectivos encargos de gestão e investimentos de ex-

cios sociais e pratica todos os actos e operações relativos

pansão e de manutenção.

ao objecto social que não caibam na competência atribuí-

• CEPSA – Companhia Portuguesa de Petróleos, Lda.

da a outros órgãos sociais, sendo constituído por um Pre-

Principais actividades: Recepção de produtos asfálticos

sidente e dois Vogais. Em termos de modelo orgânico, o

e combustíveis.					

Conselho de Administração é apoiado por um conjunto de

O contrato foi celebrado em 1988 por um período de 25

direcções e gabinetes, responsáveis pela implementação,

anos e eventualmente prorrogável por 10 anos, para a re-

desenvolvimento e manutenção de todas as actividades e

cepção de produtos asfálticos e fuelóleos, através de dois

projectos da APDL.

pipelines localizados na Doca 2 Sul, e de combustíveis no

Por sua vez, o Fiscal Único é um revisor oficial de contas

Posto B do Terminal Petroleiro.

ou sociedade de revisores oficiais de contas que exerce a
fiscalização da actividade social e o exame das contas da

• R EPSOL Portuguesa, S.A.
Principais actividades: Recepção de combustíveis líqui-

sociedade.

dos, gases de petróleo liquefeitos e asfaltos.

A gestão financeira da APDL é disciplinada pelos docu-

O contrato foi celebrado em Janeiro de 2001 pelo prazo

mentos de prestação de contas, pelo balanço social e pe-

de cinco anos, para exploração de instalação destinada a

los demais instrumentos previstos na lei geral aplicável aos

recepção, armazenagem e expedição de produtos petrolífe-

organismos públicos dotados de autonomia administrativa

ros e/ou químicos a granel, através de pipelines localizados

e financeira.

no Molhe Sul.

Em termos de gestão estratégica e de comunicação pública de resultados, destacam-se os seguintes instrumentos

3.3. ESTRUTURA DE GOVERNAÇÃO

e publicações:

O actual modelo de gestão da APDL resulta de um conjun-

• Relatório e Contas (anual);

to de orientações governamentais, estabelecidas com base

• Balanço Social (anual);

nos seguintes objectivos:

• Relatório de Sustentabilidade (anual)

• Uma maior adequação dos portos portugueses à evolução do ambiente concorrencial nos mercados de trans-
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•P
 lano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões (2004-2015).

ESTRUTURA DE GOVERNAÇÃO DA APDL

Direcção de Aprovisionamento
e Gestão Dominal

Gestão Dominal

Divisão de Suporte e
Comunicações
Direcção de Informática
Projectos e
Desenvolvimento

Gestão de Pessoal e Saúde
Ocupacional

Assembleia Geral

Direcção de Recursos
Humanos

Gestão de Beneficiários e
Processamento

Divisão de Obras Sociais

Processamentos e
Remunerações

Divisão de Marketing e
Relações Públicas

Conselho de Administação
Direcção Comercial,
Formação e Cooperação

Formação e Cooperação

Auditória Interna
Assessoria

Divisão de Gestão Controlo
Financeiro
Fiscal Único

Direcção Financeira
Divisão de Contabilidade e
Controlo Orçamental

Gabinete de Estudos e
Planeamento

Divisão de Estudos e Análise
de Dados

Estatística

Gabinete Jurídico

Divisão Juridico
Administrativa

Secretaria e Centro de
Documentação

Divisão de Obras

Obras e Conservação

Direcção de Obras e
Equipamentos
Electricidade e Mecânica

Divisão de Controlo da
Navegação e Pilotagem
Direcção de Operações
Portuárias e Segurança
Operações Marítimas
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3.4. Missão e visão para a sustentabilidade

bem como no potencial de impacte (tanto positivo como

Com base no diagnóstico aprofundado das principais ten-

negativo) para a qualidade de vida das populações na sua

dências que enquadram actualmente o desenvolvimento do

área de jurisdição e respectiva envolvente. Neste contexto,

Porto de Leixões, e do modo como este se posiciona em

e também por inegáveis razões de competitividade, a APDL

termos competitivos e de futuro, o Plano Estratégico de De-

tem promovido ao longo da sua existência um conjunto de

senvolvimento do Porto de Leixões enunciou a missão da

práticas tendentes a optimizar o seu desempenho econó-

APDL e demais agentes da comunidade portuária:

mico, ambiental e social, traduzindo dessa forma uma es-

“Fazer do Porto de Leixões uma referência para as

tratégia informal para a sustentabilidade, que se pretende

cadeias logísticas da fachada atlântica da Península

a partir de agora formalizar e corporizar em compromissos

Ibérica”.

institucionalmente assumidos.

Para concretizar esta missão, foram definidos os seguintes
objectivos de desenvolvimento:
•C
 onsolidar e promover a marca “Porto de Leixões” de
forma integrada e consequente;
•O
 rganizar uma oferta de serviços de qualidade e ajustados às necessidades do mercado;
•D
 otar o porto das condições materiais e imateriais de
apoio à sua actividade;
•R
 eforçar as condições de integração urbana e de aces-

Esta perspectiva requer o envolvimento de todos os agentes directa ou indirectamente responsáveis pelas actividades que se desenvolvem na área de jurisdição da APDL,
fundado num conjunto de apostas de competitividade,
mudança, sustentabilidade e coesão:
• c ompetitividade baseada num novo ciclo de investimento infra-estrutural, na satisfação do mercado regional e na
melhoria contínua dos padrões de eficiência;
•m
 udança com o alargamento do leque de serviços logísti-

sibilidade externa.
A visão para a sustentabilidade da APDL não pode disso-

cos e a criação de condições de acolhimento de navios de

ciar-se do seu reconhecido papel como agente de susten-

maior dimensão e calado nas infra-estruturas portuárias;

tação e desenvolvimento social e económico no contexto

•s
 ustentabilidade associada à melhoria dos resultados

geográfico em que se insere, traduzido na geração de em-

económico - financeiros, ao desempenho ambiental e à

prego local, na criação de condições para a manutenção de

responsabilidade social;

um conjunto significativo de sectores industriais, na promo-

• c oesão com o reforço das condições de integração ur-

ção da terciarização especializada, na cadeia de valor das

bana e de cooperação com outras entidades públicas e

transacções comerciais, da logística e das acessibilidades,

privadas
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4

Partes
Interessadas

O diálogo com as partes interessadas (“stakeholders”) tem,

Uma política de permanente diálogo com as partes interes-

de uma forma crescente, permitido uma melhor avaliação

sadas traduz, como valor para a organização e para o Porto

dos impactes da actividade portuárias em todas as verten-

de Leixões:

tes – económica, social e ambiental – promovendo, simul-

• uma mais eficiente gestão do risco;

taneamente, a visão da empresa sobre o desenvolvimento

• uma melhoria da eficiência organizacional;

sustentável.

• uma mais eficaz gestão das expectativas,

Nesta medida, na APDL tem-se evoluído de uma comuni-

• uma maior sensibilização para a inovação tecnológica;

cação unidireccional para a criação de parcerias e alian-

• a construção de novos mercados.

ças, através das quais se pretende avaliar, implementar e

A metodologia prosseguida para a identificação e relevância

monitorizar, medidas que minimizem todos os impactes

das partes interessadas assentou nos seguintes critérios:

negativos e, paralelamente, promovam a requalificação de

• grau de afectação pela actividade da empresa;

processos de trabalho e potenciam novas oportunidades

• influência na performance da empresa;

de negócio.

• imposição de obrigações legais e operacionais.
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QUADRO 4.1 — PARTES INTERESSADAS DA APDL.
OBJECTIVOS DE RELACIONAMENTO

RESPOSTAS DA APDL /
CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Garantir perspectivas de valorização profissional.
Promover a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida.
Reforçar o sentimento de pertença à organização.
Promover a participação na tomada de decisões.
Facilitar a comunicação interna.

Plano de Formação.
Avaliação de desempenho participativa.

Accionista
(Estado)

Cumprimento do contrato de gestão.

Assembleia Geral.
Relatório Contas.
Relatório de Sustentabilidade.
Plano de Actividades e Orçamento.
Site da APDL.

Concessionários

Melhoria da eficiência organizacional.
Politicas concertadas de desenvolvimento sustentável
Porto Leixões.
Promover o diálogo e a transparência.

Intervenção directa da APDL nas boas práticas de gestão
ambiental .
Participação na elaboração do Plano de Desenvolvimento
Estratégico do Porto de Leixões (PEDPL) e na implementação
de algumas acções previstas.

Colaboradores

Sistema complementar de saúde.
Seguro de doença grupo.
Apoio social (nomeadamente à educação dos filhos).
Portal interno de recursos humanos.
Acesso generalizado à INTERNET.
Grupos de trabalho para definição de políticas e gestão de
projectos.
Revista TITAN (trimestral).
Site da APDL.

Grupos de acompanhamento da execução do contrato de
concessão.
Participações nas reuniões da Comunidade Portuária
Site da APDL.
Clientes

Melhorar a qualidade do serviço prestado.
Construção de novos mercados.

Provedor do cliente.
Participação nas reuniões periódicas da Comunidade Portuária
de Leixões.
Divulgação comercial.
Site da APDL.

Fornecedores

Incentivar a utilização de critérios de sustentabilidade.
Garantir o diálogo e a transparência nos processos de
negociação.

Normas de procedimento e avaliação de desempenho.
Site da APDL.

Administração
Central e Local

Colaborar na promoção do desenvolvimento sustentável
do território.
Colaborar em soluções que promovam a integração
porto-cidade-região.
Colaborar na prossecução das políticas do sector portuário.

Parcerias em projectos de desenvolvimento local.
Participação em reuniões e encontros.
Site da APDL.

Comunidades
locais

Promover a crescente diálogo com a comunidade urbana
das cidades límitrofes.
Potenciar os aspectos positivos da inter-relação
porto-cidade-região.
Acautelar e minimizar impactos negativos.
Promover a responsabilidade social do PL.
Intensificar o relacionamento com o tecido económico
e social envolvente.
Promover o diálogo e a transparência.

Disponibilização de informação relevante.
Estudos de avaliação de impacte do porto na cidade.
Apoio a iniciativas de promoção social e cultural.
Iniciativas de minimização de impactes, em resposta a
solicitações externas.
Protocolos de colaboração com escolas e associações de
solidariedade social.
Material informativo diverso (ex: folhetos).
Site da APDL.

ONG’s e
Instituições
científicas

Reforçar canais de auscultação.
Partilha de experiência e de “know-how” relevante para a
melhoria de desempenho do PL, na adaptação a novos
processos e desafios em áreas como a logística, a gestão
ambiental ou a inovação tecnológica.

Parcerias com instituições académicas e empresariais.
Estágios e visitas.
Site da APDL.

Outros portos
nacionais e
internacionais

Promoção da marca “Porto de Leixões”.
Intercâmbio de boas práticas e experiências.
Compromisso de ajuda ao desenvolvimento dos portos dos
PALOP e dos países africanos francófonos.

Protocolo com a CNUCED.
Cooperação na formação.
Programas de formação e cooperação.
Visitas e encontros.

Sindicatos

Promover a concertação social.
Envolvimento dos trabalhadores nas políticas de gestão da
empresa.

Reuniões
Protocolos e acordos
Site da APDL

Aposentados

Promoção da imagem da APDL como empresa socialmente
responsável.
Reforço do sentido de pertença dos ex-colaboradores.

Manutenção do sub-sistema complementar de saúde.
“Check-up” médico anual e serviço de enfermagem gratuitos.
Acesso aos serviços de cantina com reduções de preço.
Revista TITAN.
Site da APDL.
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Feito o balanço geral ao ano de 2007, no que se refere ao

téria urbana, a construção do novo Terminal de Cruzeiros

contexto de relações da APDL com as suas partes interes-

de Leixões, entre outros. Deste quadro de investimentos

sadas, a nota de destaque vai para a criação da figura de

previstos, pode concluir-se que a APDL aposta numa in-

Provedor do Cliente do Porto de Leixões, que acresce

tensificação da sua vertente de proximidade urbana, a par

a todos os outros meios de comunicação e relacionamento

de outras facetas de dimensão social, como sejam o inves-

pré-existentes, e dos quais cabe registar os benefícios rela-

timento na cultura, na educação, no lazer, todas elas com

cionados com a sua continuidade e, em alguns momentos,

impactos directos na imagem pública do porto.

intensificação.

Constitui, ainda, um desafio para os próximos tempos a im-

Com o Provedor do Cliente pretende-se promover a melhor

plementação do Portal do Porto de Leixões.

circulação de informação e a transparência dos serviços

Finalmente, e ressalvando que todas as partes interessadas

prestados, um atendimento cuidado e rápido nas reclama-

da APDL são possuidoras de uma relevância assinalável e

ções e uma participação dos próprios utilizadores do porto

específica para a organização, destacamos aqui, apenas a

através de propostas, sugestões e recomendações.

título de exemplo, uma área de relacionamento que se ca-

Por outro lado, deve destacar-se o grande esforço de

racteriza por revelar um intenso compromisso social e com

comunicação e minimização de impactos negativos

o desenvolvimento, num contexto de sustentabilidade glo-

para a comunidade local, e a cidade em geral, inerentes às

bal abrangente, perspectiva de análise amplamente abor-

obras que decorreram ao longo de todo o ano, particular-

dada neste relatório: referimo-nos à cooperação e forma-

mente as da nova Ponte Móvel (e inserção urbana dos seus

ção profissional no âmbito do relacionamento com outros

viadutos de acesso) e as da Via interna de Ligação ao Porto

portos. A este nível a acção da APDL tem-se balizado em

de Leixões e Portaria Única.

dois eixos:

Finalmente, cabe ressaltar do balanço de 2007, no con-

a) Cooperação com a CNUCED (Conférence dês Nations

texto do relacionamento com as partes interessadas, a im-

Unies sur le Commerce et le Development). A par dos

plementação de normas de procedimento e avaliação do

portos de Marselha e Ghent, o Porto de Leixões, através

desempenho dos prestadores de serviços.

do seu Centro de Formação, continua a ser o parceiro

Os principais desafios e projectos para o futuro passam

privilegiado da CNUCED no que concerne a acções, na

pela intensificação e agilização de todos os canais de co-

área portuária, para países em vias de desenvolvimen-

municação existentes entre a APDL e as suas partes inte-

to, especialmente nas zonas lusófona e francófona. Ao

ressadas, e pela maximização dos resultados práticos posi-

abrigo deste projecto têm-se realizado seminários pe-

tivos daí decorrentes para todas as partes. Concretamente,

dagógicos de formadores e tutores técnicos, cursos de

existe a consciência de que a APDL beneficiaria com um

formação à distância e preparação de diverso material

exercício formal de identificação, avaliação e definição de

pedagógico e formativo. Para além da faceta solidária e

prioridades das expectativas das partes interessadas de

comprometida destas cooperações, o Porto de Leixões

maior relevância.

retira também benefícios ao nível da sua imagem interna-

No que diz respeito às relações com o exterior ressalta

cional, uma vez que não só se associa de forma privile-

para o ano 2008, e seguintes, o projecto global de inves-

giada a um organismo de prestígio internacional, como

tir em obras que intensifiquem o relacionamento sustentá-

divulga as suas práticas e exemplos;

vel e profícuo com a cidade envolvente. São exemplos de

b) A promoção de programas de cooperação com portos

destaque desse amplo projecto o investimento previsto na

dos PALOP e Timor-Leste dando continuidade a uma

requalificação de espaços de interface e de proximidade ao

realidade já estabelecida e que faz parte integrante das

porto, a implementação do Parque Urbano do Vale do Leça,

actividades regulares do Centro de Formação do Porto

a abertura prevista de um novo restaurante na Estação de

de Leixões. Os projectos desenvolvidos traduzem um re-

Passageiros, com acesso directo e independente a uma ar-

lacionamento de cooperação que tem na formação uma
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vertente de primeira linha, mas que a extravasa para ou-

em Luanda e Cabinda, e os vários cursos de Informáti-

tros níveis de apoio ao desenvolvimento dos portos em

ca, Recursos Humanos e Operadores de Equipamento

causa, como se conclui dos exemplos de iniciativas que

Portuário que se vêm realizando em Cabo Verde, desde

se apresentam a seguir:

o último trimestre de 2007 e cuja continuidade já está

• Participação de Técnicos e Quadros dos portos e

programada para 2008.

outras entidades daqueles países nas acções de for-

• Apoio Técnico e de Consultadoria.

mação realizadas no Centro de Formação do Porto de

• Cedência de documentação e material pedagógico.

Leixões.

• Visitas e encontros de trabalho.

• Estágios e formação em posto de trabalho, realizados

•C
 edência de material informático, à Guiné Bissau e a

nos diferentes serviços da APDL.

S. Tomé e Príncipe.

• Desenvolvimento de acções “à medida” nos próprios

•C
 edência de 2 lanchas de Pilotagem, à APGB - Guiné

países. Como são exemplo os curso de ISPS realizados

Bissau.

QUADRO 4.2 — INDICADORES DE COOPERAÇÃO COM OS PALOP
2006

2007

06/07

Nº de acções

15

28

+ 86,7

Nº de formandos

87

242

+ 178,2

638

673

+ 5,5

4.532

6.399

+ 41,2

Nº de horas de formação
Volume de formação

FIGURA 4.1 — COOPERAÇÃO COM OS PALOP: ACÇÕES DE FORMAÇÃO E FORMANDOS
250
200
150
100
Nº de Acções
50
Nº de Formandos
0
2006

2007
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Ainda no quadro da cooperação com os portos dos PALOP

Em qualquer um dos dois eixos de relacionamento con-

cabe destacar o crescimento exponencial da cooperação

siderados (CNUCED e PALOPs e Timor) não está em

com Angola, com acções desenvolvidas em vários portos

causa para a APDL apenas o relacionamento comercial

do país.

com outros portos. Existe uma vertente paralela, muito im-

Moçambique e Timor-Leste também têm estabelecido re-

portante, que consiste na colaboração (em muitos casos

lações de cooperação com o Porto de Leixões, ainda que

gratuita) para dotar esses portos de capacidades para se

não estejam enquadradas em protocolos formais. Guiné-

desenvolverem. Da consolidação desta vertente a ADPL

Bissau, Cabo Verde, S. Tomé e Princípe e Angola estabe-

consegue, como retorno, a projecção da sua imagem no

leceram já acordos de cooperação de algum tipo com o

exterior, com tudo o que isso pode trazer de benefícios

Porto de Leixões.

futuros.
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5

Desempenho
Ambiental

5.1. E strutura de responsabilidade na
gestão ambiental da APDL

e dos resíduos produzidos pelas actividades desenvolvidas nos cais, a APDL recebe diariamente resíduos

A gestão ambiental é responsabilidade da Direcção das

gerados em navios. É efectuada a recolha selectiva de

Operações Portuárias e Segurança.

alguns tipos de resíduos de modo a que os principais

De modo a atingir a melhoria contínua da qualidade ambien-

destinos sejam a valorização e a reciclagem.

tal, o sector de ambiente do Porto de Leixões tem, entre
outras, as seguintes funções:

5.1.1. Objectivos de gestão ambiental

• Controlo de mercadorias perigosas;

A APDL assume o Ambiente como um factor estratégico de

• Implementação do Plano Anual de Monitorização Am-

gestão, determinante para o seu desempenho global, tendo
definido como objectivos para a gestão ambiental:

biental;
•D
 efinição e controlo de boas práticas ambientais para
o manuseamento de granéis sólidos;
•F
 iscalização ambiental. Nos últimos contratos de concessão, a APDL tem vindo a impor valores limite de
emissão inferiores aos da legislação nacional e a obrigatoriedade de entrega de relatórios de monitorização
da qualidade do ar e de ruído à APDL. Para além destas

• Intensificação da recolha selectiva de resíduos;
• Intensificação da fiscalização ambiental no porto de
Leixões;
•M
 inimização dos impactes ambientais decorrentes da
movimentação de mercadorias;
• Limpeza da área molhada do porto.

condições, são realizadas campanhas de monitorização

Compromissos assumidos em 2006

com o intuito de fiscalizar os seus concessionários;

No relatório de Sustentabilidade de 2006 foram definidos

•G
 estão de resíduos. Para além dos resíduos equiparados a urbanos, provenientes da área administrativa,
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um conjunto de objectivos. No Quadro 5.1 é efectuado o
ponto da situação:

Quadro 5.1 – Objectivos assumidos no Relatório de Sustentabilidade de 2006.
OBJECTIVOS

DESENVOLVIMENTO

Implementação do Sistema de Gestão Ambiental

Foi elaborado o Caderno de Encargos para efectuar o lançamento do
concurso.

Guias de boas práticas ambientais para o manuseamento de
granito e sucata

Concluído.

Melhoria do sistema de recolha selectiva de resíduos sólidos

Em curso - Assinatura de um novo contrato e renovação de um já existente
com maior triagem de resíduos.

Ligação de algumas áreas portuárias à rede de saneamento básico

Foi elaborado o Projecto de execução.

Projecto de Gestão de Energia para iluminação pública

Recolha de dados e ensaios piloto.

Objectivos para 2008
• Aquisição de dois “skimmers” para efectuar a recuperação
de hidrocarbonetos proveniente de derrames acidentais.
• Implementação do Projecto de Ligação dos Efluentes ao
Saneamento Básico - Com este projecto pretende-se ligar
as redes de drenagem de águas residuais provenientes
de várias instalações do Porto de Leixões, à rede pública
dos SMAS de Matosinhos. E em casos devidamente justificados, serão efectuadas ligações de águas residuais a
Estações de Tratamento de Águas Residuais existentes
na área Portuária.

•U
 tilização dos sedimentos resultantes das dragagens realizadas para a manutenção da área navegável na recuperação de praias.
5.1.2. P
 lanos de monitorização e controlo
ambiental
A APDL avalia periodicamente os impactes das actividades
que desenvolve. Na gestão das suas actividades, dá prioridade à eliminação e minimização de impactes e controla
de forma sistemática aqueles que são considerados significativos.

• Entrada em funcionamento da nova portaria do Porto de

As acções de monitorização do ruído, qualidade da água

Leixões que vai permitir retirar o tráfego de pesados das

superficial e sedimentos desenvolvidas em 2007 resultam

vias de ligação urbana a Leça e Matosinhos.

dos planos de monitorização definidos na Declaração de

• Projecto de renaturalização de uma parte das margens
do rio Leça, nomeadamente através da recuperação de
habitats do troço do curso de água a montante da área
portuária.
• Recuperação dos espaços verdes na zona de interface
entre a área portuária e a cidade de Matosinhos.

Impacte Ambiental dos seguintes Projectos:
• Estabelecimento da Bacia de Rotação e do Canal de
Acesso à Doca n.º 4 – Porto de Leixões.
• Novo Terminal Multiusos no Porto de Leixões.
As actividades de construção destes Projectos foram ainda
objecto de Acompanhamento Ambiental.
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Quadro 5.2 — Monitorização da qualidade do ar, ruído, água superficial e sedimentos em 2007.
ASPECTO
MONITORIZADO

ACTIVIDADE/
LOCAL A MONITORIZAR

Descarga de sucata:

Qualidade do Ar

- no cais de sucatas;
- na área habitacional contígua
ao cais de sucatas.

Descarga de granito

Ruído

Água superficial

Sedimentos

PARÂMETROS
- PM10(1);
- PTS(2);
- Chumbo;
- Níquel;
- Ferro;
- Cádmio;
- Parâmetros meteorológicos.

FREQUÊNCIA

Anual

- PM10;
- PTS;
- Parâmetros meteorológicos.

Toda a envolvente da área
portuária

Lden

Monitorizações de ruído no âmbito da
DIA da obra estabelecimento da bacia de
rotação e do canal de acesso à Doca 4,
bem como do Terminal Multiusos, nos
locais onde haja influência das obras.

Canal e bacia do Porto de Leixões.
Praias localizadas a Norte e a Sul
do Porto de Leixões.

Temperatura, pH, oxigénio dissolvido,
cloretos, salinidade, turvação, SST, CQO,
CBO5, mercúrio total, cádmio total,
chumbo total, cobre total, zinco total,
níquel total, crómio total, PCB, PAH,
hexaclorobenzeno, fosfatos, nitratos, azoto
amoniacal, óleos mineral, substâncias
tensioactivas e TOC.

Mensal - no âmbito do Acompanhamento
Ambiental da empreitada de construção
da Bacia de Rotação e do Canal de
Acesso à Doca 4 (de Janeiro a Agosto
de 2007).
Monitorização decorrente da empreitada
de construção do Novo Terminal
Multiusos.

Canal e bacia

- densidade, percentagem de sólidos,
análise granulométrica;
- Arsénio , cádmio, crómio, cobre,
mercúrio, níquel, zinco e chumbo;
- PCB, PAH e HCB;
- TOC e toxicidade aguda.

Amostragens realizadas no âmbito
do Acompanhamento Ambiental das
empreitadas de construção da Bacia de
Rotação e do Canal de Acesso à Doca 4
e do Novo Terminal Multiusos.

(1) PM10 – Partículas em suspensão com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 μm, ou partículas respiráveis;
(2) PTS – Partículas totais em suspensão.
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A APDL possui procedimentos e regras de Segurança e

lamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar.

Ambiente direccionados para os Prestadores de Serviços

Neste documento são apresentadas instruções sobre a

Externos que operam no Porto de Leixões. A APDL desen-

descarga de efluentes, águas de lastro, poluição atmosfé-

volve acções de fiscalização para verificar a implementação

rica e gestão de resíduos com vista à protecção da quali-

dos procedimentos pelos prestadores de serviços.

dade do ambiente.

No Porto de Leixões são seguidas ainda as disposições

5.1.3. P
 lano de formação ambiental e

das Normas de Segurança Marítima e Portuária. Este do-

segurança

cumento encontra-se em vigor desde 2005 e apresenta

Durante o ano de 2007 foram desenvolvidas acções de

instruções que se aplicam a todos os navios e embarca-

formação quer internas, desenvolvidas pela APDL, quer ex-

ções na área portuária, seguindo as disposições do Regu-

ternas:

Quadro 5.3 – Acções de formação ambiental.
EXTERNAS
Acção

Entidade formadora

Participantes

Horas

Estratégia Europeia para a Energia: Oportunidades e Desafios

Associação Portuguesa de Gestão
Engenharia e Indústria

1

5,0

Conferência: Controlo e Segurança do Tráfego Marítimo

IIR - Institute for International Research

1

14,0

2nd International Conference on Ports and the Environment
Alcantara Cruise Terminal

EWP Communications, Lda.

3

15,0

3rd International Conference on Dredging

Autoridad Portuaria Avilés

1

13,0

Regulamento Geral do Ruído: Implicações da Nova Legislação

About Blue, Comunicação, Lda.

1

14,0

2º Colloque International sur la Sûreté Maritime

Europa Organisation

1

13,0

Participantes

Horas

INTERNAS
Acção

Entidade formadora

Gestão de Resíduos

APDL

6

12,0

Segurança contra Incêndios e Plano de Evacuação

APDL

16

6,0

5.1.4. Concessionários da APDL

pressão territorial correspondente a áreas concessionadas

O espaço portuário do Porto de Leixões abriga um conjun-

a diversas entidades que aí desenvolvem a sua actividade

to diversificado de ocupações de diferente natureza e ex-

(ver Figura 5.1)
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Figura 5.1 – Área ocupada pelos concessionários do Porto de Leixões.
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Para além das actividades da APDL, das emissões geradas

ambiente de cada concessionário dependem sobretudo do

pelos meios de transporte marítimo, rodoviário e ferroviário,

tipo e quantidade de mercadoria movimentada, bem como

as actividades desenvolvidas pelos concessionários são

dos processos de carga e descarga.

geradoras de impactes ambientais. No caso dos conces-

O quadro seguinte apresenta, de um modo sumário, as

sionários, os impactes são devidos, sobretudo, às emissões

consequências ambientais mais significativas resultantes

produzidas pelos seus veículos e equipamentos e às emis-

da movimentação de cada tipo de mercadoria, bem como

sões produzidas pelas mercadorias durante as operações

o potencial de poluição no caso de ocorrer um acidente

de carga e descarga. Assim, os impactes na qualidade do

durante a movimentação da mercadoria.

Quadro 5.4 – Principais consequências ambientais por tipo de mercadoria.
TIPO DE MERCADORIA

PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS

POTENCIAL DE POLUIÇÃO DOS SOLOS E/OU
DO MEIO AQUÁTICO EM CASO DE ACIDENTE

Granéis sólidos
Carga geral

Emissão de poeiras
Emissão de ruído
Produção de resíduos

Reduzido

Contentores
Ro-ro

Emissão de ruído

Médio

Granéis líquidos

Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis

Elevado

Cabe a cada um dos concessionários a mitigação dos

introdução de medidas de prevenção de acidentes e/ou de

seus impactes ambientais, seja através da alteração de

mitigação das suas consequências. No Quadro 5.5 apre-

processos, introdução de medidas mitigadoras, meios de

senta-se uma síntese dos procedimentos adoptados pelos

tratamento, implementação de boas práticas operacionais,

concessionários.

Quadro 5.5 — Síntese dos procedimentos adoptados pelos concessionários.
DESIGNAÇÃO DO
CONCESSIONÁRIO

ACÇÕES DE
FORMAÇÃO
AMBIENTAL

POLÍTICA DE
AMBIENTE

SGA

ISO14000

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE

CEPSA – Companhia Portuguesa de
Petróleos, S.A.

a

a

a

a

CIMPOR – Indústria de Cimentos S.A.

a

a

a

a

a

Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.

a

a

a

a

a

REPSOL Portuguesa, S.A.

a

a

a

a

Secil – Companhia Geral de Cal e
Cimentos S.A.

a

MONITORIZAÇÃO

a

DOCAPESCA – Portos e Lotas, S.A.

a

a

a

a

a

ND

ND

ND

ND

ND

SILOS DE LEIXÕES, S.A.
TCGL – Terminal de Carga Geral e
Granéis de Leixões, S.A.

a

TCL – Terminal de Contentores de
Leixões, S.A.

ND

aProcedimento adoptado; ND –Informação não disponibilizada.
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Para além do cumprimento da legislação a que cada um

de Energia para iluminação pública das áreas ajardinadas,

dos concessionários está obrigado, a APDL tem vindo a

fachadas de edifícios e zonas de estacionamento, com o

introduzir cláusulas ambientais nos contratos celebrados

objectivo último de redução de 30% a 40% do consumo de

com os concessionários nomeadamente ao nível da protec-

energia eléctrica. Neste âmbito, em 2007, foram recolhidos

ção, segurança e ambiente.

dados e realizados ensaios piloto para determinar a taxa de
redução possível de alcançar.

5.2. Energia
O reconhecimento da importância da racionalização e eficiência energética é um ponto assente e merecedor de
destaque por parte da administração da APDL. O actual
sistema de iluminação pública dos terraplenos já contempla a redução de desperdícios energéticos, através da im-

Consumo de combustíveis fósseis
O consumo de combustíveis fósseis pela APDL está relacionado com a utilização de:
•g
 asolina para o abastecimento de viaturas;
•g
 asóleo para o funcionamento de um guindaste, abastecimento de viaturas e embarcações;

plementação de um programa de redução da intensidade
luminosa durante o período nocturno. Com a aplicação

• gás propano na cantina.

deste programa, os projectores de iluminação compostos

O consumo de combustíveis fósseis na APDL em 2007 foi

por duas lâmpadas, passam a utilizar apenas uma, a partir

de 357 toneladas. Os maiores consumos estão associa-

das 24 horas até a manhã do dia seguinte. O sistema de pa-

dos às doze embarcações ao serviço da APDL, represen-

ragem do sistema de redução implementado é controlado

tando, o consumo de gasóleo, cerca de 97% do consumo

simultaneamente por sensores de luminosidade e por um

total de combustíveis. Na Figura 5.2 apresenta-se a evo-

relógio astronómico.

lução do consumo de gasóleo, gasolina e propano e na

Por outro lado, o Plano de Investimentos da APDL para

Figura 5.3 apresenta-se a evolução do consumo total de

2007 contemplou a elaboração de um Projecto de Gestão

combustíveis.

FiGURA 5.2 — EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, POR TIPO
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FIGURA 5.3 – EVOLUÇÃO DO CONSUMO TOTAL DE COMBUSTÍVEIS
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O uso da energia eléctrica encontra-se distribuído pela ilu-

ção exterior, ponte móvel e um guindaste. A evolução do

minação das instalações sociais e administrativas, ilumina-

consumo de energia eléctrica encontra-se na Figura 5.4.
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FIGURA 5.4 – EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA

A energia primária consumida indirectamente pela APDL está

tem quatro ligações à rede pública: Molho Sul- Matosinhos,

associado ao consumo de combustíveis necessário para ge-

Sul-Leça, Molhe Norte e Edifícios Centrais.

rar a quantidade de energia eléctrica comprada à EDP. De

A água é consumida nas instalações sociais da APDL e

acordo com os dados da empresa que produz electricidade,

nas actividades desenvolvidas pela APDL na área do Porto

a quantidade de energia necessária para produzir e entregar

de Leixões como o abastecimento de navios atracados nos

a electricidade consumida na APDL é de 17.147,6 GJ. Uma

cais, lavagem de pavimentos e rega de espaços verdes. A

vez que o consumo da APDL é de 11.084,7 GJ, isto signifi-

APDL fornece, ainda, a partir da sua rede de distribuição,

ca que cerca de 35% da energia dispendida na produção e

água às diversas entidades que desenvolvem actividades

entrega da electricidade é perdida.

no Porto de Leixões como concessionários, superintendências e empreiteiros num total de 30 entidades. Na Figura

5.3. Água

5.5 é apresentada o balanço do consumo de água no Porto
de Leixões.

5.3.1. Quantidade de água consumida
A água consumida no Porto de Leixões tem como origem a
rede pública propriedade dos SMAS de Matosinhos. Exis-

FIGUTA 5.5 — BALANÇO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PORTO DE LEIXÕES
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A evolução do consumo de água da APDL (instalações so-

cais e controlo de emissão de poeiras) é apresentada na

ciais, rega de espaços verdes, lavagem de pavimentos e

Figura 5.6.
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FIGURA 5.6 — EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DA APDL
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Concessionários

é o caso da Docapesca, Petrogal e Silos de Leixões. Os

Adicionalmente, alguns concessionários têm ligações

consumos associados à actividade destes concessionários

directas à rede pública dos SMAS de Matosinhos como

encontram-se na Figura 5.7.

FIGURA 5.7 — CONSUMOS DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DOS CONCESSIONÁRIOS
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5.3.2. Qualidade da Água Superficial

racterização da qualidade da água em três campanhas de

No âmbito da empreitada de construção da Bacia de Rota-

amostragem realizadas entre Março e Maio de 2007.

ção e do Canal de Acesso à Doca 4 do Porto de Leixões foi

As campanhas de monitorização abrangeram um conjunto

realizada a monitorização da qualidade da água superficial

de pontos de amostragem dentro da área portuária e sua

de Janeiro a Agosto de 2007.

envolvente (ver Figura 5.8 e 5.9) Foram ainda monitorizadas

Ainda no âmbito da Empreitada de construção do Novo

diversas praias - Farol da Boa Nova, Leça, Matosinhos Nor-

Terminal Multiusos no Porto de Leixões foi efectuada a ca-

te, Matosinhos Sul, Castelo do Queijo, Molhe e Gondarém.
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FIGURA 5.8 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ÂMBITO DA EMPREITADA
DE CONSTRUÇÃO DA BACIA DE ROTAÇÃO E DO CANAL DE ACESSO À DOCA 4 DO PORTO DE LEIXÕES.

FIGURA 5.9 — LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ÂMBITO DA EMPREITADA
DE CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL MULTIUSOS NO PORTO DE LEIXÕES.
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As actividades de construção no Porto de Leixões são sus-

Na ausência de dados específicos, no entanto, tendo como

ceptíveis de provocar alterações na qualidade da água as-

base dados de estuários próximos, é provável que estas co-

sociadas às operações de dragagem, transporte dos mate-

munidades no estuário do Leça se caracterizem por baixa

riais dragados e à sua deposição em vazadouro localizado

diversidade e complexidade, características de ambientes

ao largo ou no aterro no molhe Sul.

instáveis.

A qualidade da água superficial no Porto de Leixões, para

As perturbações decorrentes da actividade da APDL na

além de ser afectada pela actividade portuária, é fortemente

parte terrestre, onde a biodiversidade é praticamente nula,

influenciada pela qualidade da água superficial do rio Leça.

são muito reduzidas.

Verifica-se que em geral a qualidade da água neste rio é
considerada “Muito Má” como resultado das descargas de
efluentes industriais e domésticos sem tratamento. Assistese no entanto a uma tendência para a melhoria da qualidade decorrente da implementação de sistemas de tratamento de efluentes.
5.4. Biodiversidade

5.4.2. E
 stratégias e programas na gestão
dos impactes na biodiversidade
No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento do
Porto de Leixões, estão previstas um conjunto de acções
de requalificação numa parcela do território adjacente às
instalações da APDL no âmbito da construção da infra-estrutura de acessibilidades, designada de VILPL.
O Porto de Leixões integra uma área prevista para a insta-

5.4.1. Impactes da actividade portuária

lação do Parque Urbano do Leça. Assim, está previsto o

As principais ameaças à biodiversidade associadas à acti-

desenvolvimento de um projecto integrado, em articulação

vidade portuária são:

com a Câmara Municipal de Matosinhos, que permita con-

• Artificialização da área causada pela alteração da linha

solidar as intenções já formalizadas para a área do Monte

de costa e da área do estuário do rio Leça pelas diver-

Castêlo e conjugá-las com a qualificação e integração pai-

sas estruturas que constituem o Porto de Leixões.

sagística do espaço envolvente às novas infraestruturas e à

• Poluição da água devido à execução de diversas actividades com potencial poluente.
• Aumento da área artificializada, nomeadamente, a construção da Nova Portaria e da VILPL.
• Dragagens para manutenção da área navegável.

valorização das margens do rio Leça.
A proposta apresentada visa, assim, o enquadramento e
valorização dos espaços exteriores, através do desenho de
uma área naturalizada que, englobando o Monte Castêlo,
se estende até aos limites da VILPL na margem direita do

Em relação à parte aquática, com maior valor natural, a

rio Leça.

principal acção com efeito perturbador neste meio são as

O Projecto prevê assim as seguintes intervenções:

dragagens, que têm como consequência a destruição dos

•E
 nquadramento e valorização dos espaços entre a VILPL

habitats bentónicos e o aumento da turbidez no meio aquático. A afectação desta actividade ocorre principalmente
nos ecossistemas aquáticos podendo ser afectados os seguintes grupos biológicos:
• Fitoplâncton – afectado pelo aumento da turbidez durante as dragagens;
• Macroinvertebrados bentónicos – afectados pela per-

e o rio Leça, na sua margem direita.
•E
 nquadramento de todas as estruturas resultantes da
construção da VILPL.
•A
 ctualização do Projecto do Monte Castêlo de forma a
compatibilizá-lo com a nova área na margem direita do
Leça.
• Criação de uma passagem pedonal sobre o rio Leça.

turbação de habitat e pela turbidez durante as draga-

• Projecto de iluminação dos espaços exteriores.

gens;

•T
 ratamento das superfícies de circulação e implementa-

• Ictiofauna – afectados pela perturbação do habitat
bentónico que lhe serve de alimento e pelo aumento
de turbidez das águas.

ção de uma adequada rede de percursos.
•C
 orrecção hidráulica e recuperação das margens e da
galeria ripícola.
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fósseis em equipamentos fixos (cantina e guindaste) e equi-

5.5. Emissões Gasosas

pamentos móveis (viaturas e embarcações).

5.5.1. Gases com efeito de estufa

As emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) por

Emissões directas

fonte para os últimos três anos, encontram-se na Figura

As emissões para a atmosfera associadas à actividade da

5.10.

APDL estão relacionadas com a utilização de combustíveis

FIGURA 5.10 — EMISSÕES DE GEE DA APDL, POR FONTE NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
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FIGURA 5.11 — EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE DA APDL
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Emissões indirectas

Outras emissões indirectas

As emissões indirectas estão relacionadas com as emis-

As emissões directas e indirectas geradas pelos conces-

sões resultantes da produção de energia eléctrica consu-

sionários e outras entidades particulares a operar no Porto

mida. Em 2007 foram emitidas 1.253 toneladas de CO2 o

de Leixões, estão apresentadas na Figura 5.12. No total

que correspondeu a 83,8 kg de CO2 por tonelada de carga

representa 7.692 ton de GEE por ano.

movimentada.

FIGURA 5.12 – EMISSÕES DE GEE COM ORIGEM NOS CONCESSIONÁRIOS E ENTIDADES PARTICULARES A OPERAR NO
PORTO DE LEIXÕES

Particulares

TCL

TCGL

Silos de Leixões

Secil

Repsol

Petrogal

DocaPesca

Emissões totais

Cimpor

Emissões indirectas
Cepsa
Emissões directas
0

500

1 000

1 500

2 000

Emissões de GEE (ton/ano)

DESEMPENHO
A M B I E N TA L

66

2 500
3 000

Emissões totais

As emissões atmosféricas originadas pela recepção e ex-

O total de emissões directas e indirectas no Porto de Lei-

pedição da carga movimentada no Porto de Leixões não

xões decorrente do consumo de combustíveis e electrici-

são quantificadas no âmbito do presente relatório, uma vez

dade pela APDL e pelos Concessionários, em 2007, foi de

que têm uma abrangência territorial que ultrapassa a área

10.084 ton CO2 por ano. Este valor corresponde a 675 kg

do Porto de Leixões.

de CO2 emitido por tonelada de carga movimentada.

No entanto, a nível local refere-se o impacte negativo sig-

Iniciativas para a redução das emissões de GE
A APDL tem implementados procedimentos que contribuem para minimizar a emissão de GEE, nomeadamente,
através da implementação do programa de manutenção
para garantir o bom funcionamento de viaturas e equipamentos. O equipamento marítimo é alvo de inspecção bianual de acordo com os requisitos legais, no entanto, face ao
corrente uso dos mesmos, a inspecção é efectuada sempre
que se mostre necessário ou de acordo com as indicações
do fabricante, o que regra geral, ocorre mais do que uma

nificativo na rede viária local decorrente do tráfego gerado
pelo funcionamento do Porto de Leixões. Estima-se em 185
veículos/hora o tráfego de pesados que em 2007 usavam
a rede viária local a partir do IC1 para aceder à área Portuária.
Relativamente à carga movimentada pelos concessionários, a sua grande maioria é efectuada por via rodoviária, à
excepção da Cimpor cujo transporte de carga é realizado
quase na sua totalidade por via ferroviária.
5.5.2. S
 ubstâncias destruidoras da camada
de ozono

vez por ano.

Cerca de 48% dos equipamentos de climatização ainda

Transportes
As emissões associadas à circulação rodoviária, ferroviária
(sistemas de tracção a diesel) e marítima das cargas movimentadas no Porto, assumem um papel de destaque no que
toca aos impactes ambientais decorrentes das actividades
portuárias, uma vez que são responsáveis pela emissão de
monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido
de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas.
O Porto de Leixões é a segunda infraestrutura portuária
mais importante a nível nacional, assegurando cerca de
20% das cargas totais nacionais movimentadas. A distribuição geográfica das movimentações de carga a ele associado é bastante ampla, com maior incidência nos continentes
europeu e africano. No que se refere aos portos de origem
das mercadorias descarregadas no porto de Leixões, destacam-se a Argélia, o Egipto e o Reino Unido. Quanto aos
destinos das mercadorias carregadas no Porto de Leixões
predominam as entregas em portos espanhóis, holandeses,

possuem na sua constituição o gás de refrigeração R22.
A APDL prevê a substituição progressiva destes equipamentos, sendo dada prioridade ao edifício central e às salas de sistemas. A APDL não possui sistemas de controlo
de incêndio ou outro tipo de equipamento que contenham
halons.
Todos os equipamentos que contenham na sua constituição
substâncias destruidoras da camada de ozono possuem
um programa de revisão e assistência técnica periódicos. A
inspecção dos equipamentos de ar condicionado é bianual,
de acordo com o contrato celebrado com a empresa de
prestação de serviços, à excepção das salas de informática cuja inspecção é mensal. No final de cada inspecção
ou reparação é emitido o respectivo registo pela empresa
subcontratada.
5.5.3. O
 utras emissões significativas partículas

ingleses e angolanos.

Como outras emissões significativas geradas no Porto de

Verifica-se que o serviço prestado pelo Porto de Leixões a

Leixões há a destacar a emissão de partículas com origem

nível de movimentação de cargas, implica a downstream

nas actividades de carga e descarga de mercadorias, com

e upstream, viagens de longo curso, quer por via terrestre

especial destaque para os granéis sólidos e mercado-

(rodoviária e ferroviária), quer marítima, as quais contribuem

ria geral. Enquanto entidade fiscalizadora, a APDL realiza

para as emissões de GEE´s.

anualmente a monitorização da qualidade do ar nos locais
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potencialmente mais problemáticos. Em 2007 foi analisada

As águas de lastro dos navios podem levar à contaminação

a qualidade do ar na envolvente do cais de sucatas e manu-

das águas estuarinas por organismos patogénicos ou não

seamento de granito.

autóctones, razão pela qual a APDL tem a preocupação

Os ensaios realizados no cais de sucatas permitiram avaliar

ambiental de efectuar recomendações no sentido de pre-

o impacte que a existência da pilha de sucata e os proces-

venir estas situações. Não existe no Porto de Leixões co-

sos de carga e descarga dos navios e camiões induz nos

nhecimento de qualquer caso de contaminação das águas

receptores mais próximos. Foram analisadas as concentra-

superficiais por águas de lastro ocorrida durante 2007.

ções de partículas totais em suspensão (PTS), partículas

Na área do Porto de Leixões é proibida a descarga no meio

com diâmetro inferior a 10 μm (PM10), e metais pesados,

hídrico de águas residuais com origem nos navios. A APDL

nomeadamente, chumbo, níquel, cádmio e ferro. A con-

disponibiliza um serviço de recolha de águas residuais dos

centração média de PM10 registada durante o período de

navios utilizando veículos cisterna.

medição foi de 92,3 μm.m-3 o que ultrapassa o valor do

Para cumprimento das disposições da convenção de MAR-

limite legal de 50 μm.m-3, de acordo com o Decreto-Lei n.º

POL 73/78, Anexo I, a APDL dispõe de um batelão com ca-

111/2002, de 16 de Abril. Os restantes parâmetros não

pacidade para 200 m3, para recolha de águas provenientes

excedem os limites legais. A análise dos resultados permite

de navios, contaminadas com hidrocarbonetos.

verificar que o parque de sucatas é provavelmente a fon-

Actividades futuras

te de maior influência para as concentrações de partículas

Com o objectivo de melhorar a recolha e tratamento de

registadas, mas que relativamente aos metais pesados os

todos os efluentes produzidos no Porto de Leixões, foi

valores medidos devem ficar a dever-se, maioritariamente, a

desenvolvido pela APDL um projecto de construção de

outras fontes. Foram ainda analisados os dados registados

uma rede de drenagem das águas residuais provenientes

na estação de qualidade do ar de Matosinhos pertencente

das várias instalações existentes no Porto de Leixões, e

à Rede Nacional de Qualidade do Ar, durante o período da

a sua ligação à rede pública dos SMAS de Matosinhos.

medição efectuada no Porto de Leixões. Os valores médios

Nos casos em que não é tecnicamente possível efectuar

registados nesta estação foram de 62,1 μm.m-3. Embora

a ligação às redes existentes está prevista a instalação de

com valores menos expressivos, foi comprovada a forte in-

Estações de Tratamento Compactas, num total de seis. A

cidência atmosférica de PM10 na região.

APDL prevê em 2008 o lançamento do concurso para a

A avaliação da qualidade do ar na área do Porto de Leixões

empreitada de construção esperando-se que até ao final

onde é efectuado o manuseamento de granito registou

de 2009 entre em funcionamento este sistema de drena-

concentrações médias de partículas em suspensão com

gem e tratamento.

diâmetro inferior a 10 μm (PM10) de 36 μg.m-3 que são
inferiores aos limites legais (50 μg.m-3).

5.7. Ambiente sonoro
As principais fontes de ruído presentes na área do Porto

5.6. Efluentes líquidos

de Leixões estão associadas às actividades de entrada e

Decorrente da actividade da APDL são produzidas águas

saída de navios, às operações de carga e descarga, tráfego

residuais domésticas com origem nas instalações sociais e

rodoviário e ferroviário.

que são conduzidas a fossas sépticas ou rejeitadas no meio

Verifica-se ainda a existência de ruído associado a em-

hídrico sem tratamento. A actividade de lavagem dos cais

preitadas de construção desenvolvidas na área do Porto

também produz águas residuais que são rejeitadas no meio

de Leixões durante 2007. A APDL, realizou entre Janeiro

hídrico (mar) sem qualquer tratamento. São ainda recolhi-

e Agosto de 2007, avaliações acústicas mensais, no âm-

das águas oleosas na zona da báscula e no viaduto exis-

bito dos planos de monitorização da empreitada de esta-

tente a Sul, sendo esta operação efectuada por entidades

belecimento da bacia de rotação e do canal de acesso à

devidamente licenciadas.

doca nº 4. Dada a distância a que se encontram os alvos
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sensíveis ao ruído não há registo de situações de incomodidade associadas ao ruído produzido pelas actividades
de construção.

•C
 entro de Assistência da APDL (resíduos do tipo hospitalar);
• á rea administrativa das entidades que se encontram no

Em 2007, a Secil, enquanto concessionário da APDL, rea-

interior do porto de Leixões;

lizou avaliações sonoras. As medições decorreram no mês

• limpeza de toda a área portuária;

de Novembro, ao longo de cinco dias e contemplaram ape-

• resíduos gerados em navios.

nas um ponto de medição junto a edifícios habitacionais

A gestão de resíduos gerados em navios e resíduos de car-

próximos da área concessionada. Os resultados obtidos

ga tem em vista o aumento da protecção do meio hídrico

permitiram verificar que não são excedidos os limites de in-

e é abrangida pelo Decreto-Lei n.º 165/2003, de 24 de

comodidade de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de

Julho. Para esse feito o Porto de Leixões tem um Plano de

17 de Janeiro.

Recepção e Gestão de Resíduos e possui meios portuários
de recepção para fazer face às necessidades dos navios

5.8. Resíduos

que escalem e operem neste porto, encaminhando, poste-

A APDL assegura a recolha e o envio regular para empre-

riormente, os resíduos para empresas autorizadas para a

sas de gestão, os resíduos com as seguintes origens:

sua gestão.

• área administrativa da APDL;

Os resíduos geridos pela APDL podem agrupar-se de acor-

• área da manutenção da APDL;

do com as suas características em:

FIGURA 5.13 — GESTÃO DOS RESÍDUOS NO PORTO DE LEIXÕES.

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
2.168,18 ton

RESÍDUOS PERIGOSOS/ESPECIAIS
960,45 ton
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NÃO VALORIZÁVEIS
1.686,28 ton

Solo e rochas
Resíduos equiparáveis a urbanos
(incluindo os provenientes dos navios)
Lamas de fossa sépticas

VALORIZÁVEIS
481,90 ton

Resíduos biodegradáveis da cantina
Madeira
Embalagens
Ferro e aço

NÃO VALORIZÁVEIS
955,69 ton

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
4,76 ton

Misturas de solventes
Pilhas de chumbo
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FIGURA 5.14 — ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS E VALORIZADOS EM 2006 E 2007
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Uma das actividades realizadas pela APDL geradoras de

de Leixões. A APDL mantém um registo dos derrames

resíduos são as dragagens para manutenção de fundos e

com a identificação do local do derrame, descrição do

respectivo canal de acesso. Em 2007 foram dragados um

acidente, estimativa da área afectada, quantidade derra-

total de 182.901 m3. Os sedimentos foram colocados em

mada e medidas mitigadoras implementadas. 73% das

vazadouro situado a cerca de 2 milhas ao largo do Porto de

ocorrências de 2007 incidiu sobre as águas superficiais.

Leixões. Nas operações de dragagem, 245 ton de sedimen-

Em 64% dos casos foi possível implementar medidas de

tos contaminados tiveram que ser submetidos a secagem e

mitigação com vista à contenção do derrame através da

posteriormente enviados para aterro.

utilização de barreiras absorventes. Numa das ocorrências foi utilizado um “skimmer” para a recolha de hidro-

5.9. Derrames acidentais

carbonetos.

A ocorrência de derrames constitui um dos maiores riscos ambientais associados ao funcionamento do Porto

FIGURA 5.15 — REGISTO DE DERRAMES ACIDENTAIS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
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Para combate a derrames de hidrocarbonetos a APDL dis-

•D
 ois tanques flutuantes, com capacidade total de 15 m3.

põe dos seguintes meios:

•U
 ma bomba auto-proporcionada de combate a incên-

•U
 ma embarcação semi-rígida com motor fora de borda

dios em navios, com 300 m3/hora de capacidade.

com 90 HP, para apoio ao lançamento e recolha de
barreiras, denominada “Praia do Ourigo”.

•2
 5.000 l de espumífero.
Com vista à prevenção e combate a derrames acidentais,

•1
 .500 metros de barreira para contenção em águas

em 2007, foi dispendido pela APDL € 29.988 para o for-

interiores, seccionável em quarteladas de 50 metros.

necimento e montagem de compensadores de maré nas

•U
 m recuperador oleofílico de discos com capacidade

barreiras anti-poluição e € 22.418 na aquisição de material

máxima de recolha de 30 m3 de produto por hora.
•U
 ma embarcação provida de recuperador oleofílico de

de combate à poluição no meio aquático para reposição
dos stocks de barreiras absorventes.

disco com capacidade máxima de recolha de 40 ton/

Na sequência de um derrame, o concessionário respon-

hora, denominada “Praia do Molhe”.

sável por esta actividade efectuou um investimento de

•O
 batelão “Praia da Memória” com capacidade para

€ 15.300 para substituição de juntas de dilatação do pipeli-

200 m3, é utilizado como meio de armazenamento de

ne de descarga de navios com vista a aumentar a segurança

produto recolhido e sua transferência para terra.

das operações.

•U
 ma bomba e “skimmer” para hidrocarbonetos de
5.10. C
 ustos e investimentos em Protecção

grande viscosidade.

Ambiental

•D
 ois tanques flexíveis auto-sustentados com 5 m3 de

A APDL no âmbito do desenvolvimento da sua activida-

capacidade.
•U
 m tanque flexível com estrutura metálica, com cerca

de, incorre em diversos encargos de carácter ambiental.
Em 2007 foram dispendidos 29.988 Euros em medidas

de 30 m3 de capacidade.
•U
 m concentrador/recuperador para recolha dinâmica

de protecção do ambiente materializada na aquisição de
compensadores de maré para as barreiras flutuantes anti-

de hidrocarbonetos.
•D
 ois grupos de moto-bomba de trasfega.

poluição.

Quadro 5.6 – Custos com a gestão ambiental, em 2007.
DESCRIÇÃO

MONTANTE

Monitorização ambiental da empreitada da bacia de rotação e canal de acesso à doca 4 Norte
Monitorização ambiental da empreitada de construção do novo terminal multiusos

284.268
35.132

Monitorização do impacto ambiental das operações de dragagem no Porto de Leixões

3.450

Monitorização da qualidade do ar nos cais

3.052

Material de combate à poluição do meio aquático (reposição dos stocks de barreiras absorventes)

4.365

Auditoria ambiental

9.900

Manutenção de equipamentos

4.830

Amortização de equipamentos

54.537

Tratamento de águas residuais

16.405

Total

415.939
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Quadro 5.7 - Evolução dos Indicadores Globais de Desempenho Ambiental
2005
Serviço fornecido

Carga movimentada

ton

Consumo total de combustíveis

Consumo de energia eléctrica

14.016.182

14.947.984

10 ton

14.051

14.016

14.948

GJ

18.013

15.271

15.522

MJ/103 ton de carga

1.282

1.090

1.038

MWh

3.054

3.151

3.079

10.994

11.344

11.085

782

809

742

GJ

-

-

17.148

MJ/103 ton de carga

-

-

1.147

GJ

-

-

32.670

GJ
MJ/103 ton de carga
Consumo indirecto de energia

Consumo total de energia

2007

14.050.710

3

Energia

2006

MJ/103 ton de carga
Água

Consumo de água pela APDL

Emissões

Gases com Efeiro de Estufa:

efluentes e

Emissões directas da APDL

m3/ano

20.000

22.000

24.837

l/103 ton de carga

1.423

1.570

1.662

ton CO2

1.328

1.126

1.139

95

80

76

-

-

8.945

kg CO2/103 ton de carga

resíduos
Emissões indirectas

ton CO2

Emissões totais

ton CO2

Resíduos sólidos

2.186

10.084

kg CO2/103 ton de carga

-

-

675

ton

-

3.371

3.129

kg /103 ton de carga

-

241

209

% de valorização

-

14

16
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6

Desempenho
Económico

A análise que se desenvolve neste capítulo, reservado

ma, analisadas e publicadas em local próprio (Relatório e

ao desempenho económico da APDL, é concretizada a

Contas), pelo outro, a análise integrada que permite medir

dois tempos: primeiramente escrutinar-se-á a prestação

os impactos socio-económicos dessa mesma empresa

económica da APDL no exercício de 2007; em seguida
tentar-se-á fazer luz sobre a forma como essa boa ou má
prestação acaba por reverter para os restantes actores
económicos que, de alguma forma, se relacionam com o
Porto de Leixões.
Os objectivos que se estabelecem para a análise a efectuar ao desempenho da APDL, do ponto de vista da sus-

revela-se uma tarefa de muito difícil execução. Com pleno
conhecimento das dificuldades inerentes a uma análise
deste género, o compromisso que aqui se firma é o de, na
impossibilidade de cumprir plenamente com os objectivos
definidos, despertar consciências e abrir caminho para
posteriores relatórios que possam ir cada vez mais além

tentabilidade económica, são bastante ambiciosos, na

no esclarecimento do papel do Porto de Leixões como im-

medida em que, se por um lado, as performances econó-

portante factor de dinamização económica da região onde

mico-financeiras de uma qualquer empresa são, por nor-

se encontra inserido.
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6.1. Indicadores económico-financeiros

FIGURA 6.1 – RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2007

2007

2006

Resultados líquidos
Resultados extraordinários

2005

Resultados financeiros
0

2 000

4 000

6 000

8 000

Resultados (milhares de euros)

O exercício de 2007 terminou com resultados líquidos a

de 1,5 milhões de euros, dos resultados operacionais. No

rondarem os 6 milhões de euros. Este valor reflecte um bom

gráfico seguinte torna-se claro que a diminuição dos resul-

desempenho global, em termos económicos, da APDL, ain-

tados operacionais (EBIT) não se ficou a dever a uma que-

da que seja ligeiramente inferior ao evidenciado no final de

bra no volume de negócios, mas antes a um considerável

2006 (passou-se de um resultado líquido de 6,072 para

aumento dos custos operacionais (aumento na ordem dos

5,952 de milhões de euros). A quebra nos resultados lí-

18% em relação ao anterior exercício).

quidos ficou-se, sobretudo, a dever à diminuição, de cerca

FIGURA 6.2 — INDICADORES ECONÓMICOS RELEVANTES ACERCA DO EXERCÍCIO DE 2007

2007

2006
EBIT
EBITDA

2005

Volume de negócios
0
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Indicadores económicos (milhares de euros)
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No que diz respeito às amortizações, ajustamentos e provi-

da realidade operacional da empresa, são descritos de uma

sões, verifica-se um aumento normal do seu valor, por sinal

forma mais exaustiva nos quadros seguintes. Preste-se es-

abaixo do valor orçamentado para o exercício em causa.

pecial atenção às componentes dos custos operacionais,

Os indicadores custos e proveitos operacionais, indispen-

onde, de alguma forma, se pode verificar como a riqueza

sáveis a uma compreensão plena, quer da prestação, quer

gerada é distribuída pelos restantes stakeholders.

Quadro 6.1 – Proveitos resultantes do exercício de 2007
PROVEITOS OPERACIONAIS (MILHARES DE EUROS)

2007

Prestação de serviços

39.447

Subsídios à exploração

65

Proveitos suplementares

2.038

Outros proveitos e ganhos operacionais

133

Reversões de amortizações e ajustamentos

129

Total

41.812

Quadro 6.2 – Custos do exercício de 2007
CUSTOS OPERACIONAIS (MILHARES DE EUROS)

2007

Custo merc. vend. e mat. consumidas

584

Fornecimentos e serviços externos

9.865

Remunerações

8.177

Encargos sociais (pensões e outros)

4.395

Outros custos operacionais

1.783

Total

24.804

Tão importante como conhecer os resultados económicos

dez financeira. O quadro seguinte apresenta alguns rácios

do exercício de 2007 é tomar conhecimento da situação

económico-financeiros e respectiva evolução ao longo dos

financeira e patrimonial da APDL, uma vez que a viabilidade

três últimos anos.

da organização depende, em grande medida, da sua soli-

Quadro 6.3 – Indicadores económico-financeiros.
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

2005

2006

2007

Liquidez

4,50

4,82

5,16

Autonomia financeira

0,68

0,66

0,63

Solvabilidade

2,12

1,90

1,74

80

82

48

Prazo médio de pagamento (nº de dias)
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A liquidez, que mede a relação entre o activo circulante e o

6.2. Tráfego e mercado

passivo circulante de uma empresa, tem vindo a apresentar

Em 2007 o Porto de Leixões beneficiou da situação macro-

um crescimento sustentado, no caso da APDL. Da análise

económica portuguesa que se caracterizou pela manuten-

da evolução da autonomia financeira e da solvabilidade da

ção de um ritmo de crescimento elevado das exportações

organização decorre a conclusão de que se está perante

(ainda que se tenha verificado uma ligeira quebra em re-

um caso de enorme vitalidade financeira, existindo todas

lação a 2006). Desta forma, o total de mercadorias des-

as condições para, se necessário, recorrer ao endividamen-

carregadas no porto (importação) cresceu, em 2007, 4,6%,

to externo, sem que isso ponha em causa a solidez eco-

enquanto as mercadorias carregadas (exportação), no seu

nómico-financeira da APDL. Não se pode deixar de fazer,

total, cresceram 9,0%, no mesmo período. As mercado-

também, referência à forte diminuição do prazo médio de

rias respeitantes ao mercado externo, em 2007, totalizaram

pagamento a fornecedores, o qual diminuiu cerca de 40%

11,7 milhões de toneladas (8,4 da importação e 3,3 para a

entre 2006 e 2007.

exportação). O mercado comunitário representa cerca de

A solidez financeira da APDL ganha um maior relevo

51% do mercado externo, sendo de referir que, em 2007,

quando se comparam as performances das diferentes

o tráfego portuário com origem ou destino em Espanha au-

administrações portuárias nacionais. A título exemplifi-

mentou consideravelmente (cerca de 20%).

cativo, referem-se os registos do indicador autonomia

Globalmente, considerando o mercado interno e externo,

financeira da APDL, da APL (Administração do Porto de

no exercício de 2007, o porto de Leixões registou um mo-

Lisboa) e da APS (Administração do Porto de Sines):

vimento total de mercadorias na ordem dos 15 milhões de

63%, 36% e 25% (valor respeitante a 2006), respec-

toneladas, o que corresponde a um aumento de 6,6%, em

tivamente.

relação ao ano anterior.

FIGURA 6.3 — MOVIMENTOS DE MERCADORIAS NOS PORTOS PORTUGUESES EM 2007
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Movimentos de mercadorias por porto em 2007 (milhares de toneladas)
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Em 2007, o movimento global de mercadorias nos portos do

das, de cerca de 22,0%. Em termos do número de navios

continente cifrou-se em 66,4 milhões de toneladas, a que

entrados no porto e da arqueação bruta (GT) a quota de

correspondeu um aumento de 2,5% em relação ao anterior

mercado não se altera substancialmente (25,0% e 18,2%,

ano. No cenário dos portos nacionais, o Porto de Leixões

respectivamente).

apresenta-se como o segundo porto com maior movimento

De forma a entender qual o posicionamento do Porto de

de mercadorias, só superado pelo porto de Sines, o qual,

Leixões no mercado e quais os sectores económicos com

em 2007, movimentou 26,3 milhões de toneladas de mer-

os quais o porto revela maiores afinidades, é indispensável

cadorias. Assim sendo, o Porto de Leixões apresenta uma

conhecer quais os tipos de carga movimentada e os respec-

quota de mercado, em termos de mercadorias movimenta-

tivos pesos no movimento total de mercadorias do porto.

Quadro 6.4 – Cargas movimentadas no Porto de Leixões, por tipo de carga
TIPO DE CARGA
(MILHARES DE TONELADAS)
Carga Geral Fraccionada
Carga Contentorizada
Carga Ro-Ro
Granéis Sólidos
Granéis Líquidos
Granéis Líquidos (terminais petroleiro e oceânico)
Total

2005

2006

2007

PERCENTAGEM
DO TOTAL (%)

487

570

740

5,0

3.539

3.866

4.426

29,6

9

26

33

0,2

2.302

2.150

2.106

14,1

219

140

136

0,9

7.713

7.264

7.507

50,2

14.050

14.016

14.948

100

Os granéis líquidos (produtos petrolíferos) representam

ferência, uma vez que alerta para a quase inexistência de

mais de metade do movimento de mercadorias do Porto de

indústria automóvel na Região Norte.

Leixões. Em 2007, as categorias carga geral fraccionada e

A melhor forma de entender as apostas do Porto de Lei-

carga ro-ro (Roll on – Roll off) apresentaram um aumento de

xões, no que respeita aos segmentos de mercado, pas-

movimento de mercadorias superior a 20% (29,8 e 26,9%,

sa pelo conhecimento do posicionamento do porto no

respectivamente), no entanto, estes dois sectores revelam

espaço estratégico que se convencionou designar por

um peso quase irrelevante no total das mercadorias movi-

fachada atlântica da Península Ibérica. Este espaço en-

mentadas no porto. É de registar o sustentado aumento da

globa todos os portos nacionais e os portos espanhóis

carga contentorizada (entre 2005 e 2007 aumentou cerca

do noroeste e norte peninsular (Vigo, Corunha, Santan-

de 30%). No que se refere ao posicionamento no merca-

der, Bilbao, entre outros). De acordo com a informação

do nacional, o Porto de Leixões exibe para as categorias

obtida[7], os pesos relativos dos grandes tipos de carga

granéis sólidos, carga contentorizada e granéis líquidos as

movimentada, registados para o Porto de Leixões, são

seguintes quotas de mercado, respectivamente: 11,3%,

da mesma ordem de grandeza daqueles determinados

35,8% e 25,6%. A fraca prestação do porto no sector do

para o total dos portos da fachada atlântica. De facto,

tráfego ro-ro (quota nacional de 0,22%) merece uma re-

à excepção do segmento granéis sólidos, o padrão dos

[7] Informação estimada com base nos valores registados no ano de 2005, os quais foram retirados do Annual Report 2006-2007 da ESPO (European Sea
Ports Organisation).
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tipos de mercadorias movimentadas no Porto de Leixões

6.3. Investimento

encontra-se alinhado com a realidade da grande região

Em 2007, os investimentos levados a cabo pela APDL atin-

onde se insere. Uma referência especial deve ser feita

giram um valor total de 35,8 milhões de euros. Este valor

em relação ao movimento de cargas contentorizadas que

representa mais 59,3% do que aquilo que havia sido in-

ocorre no Porto de Leixões, o qual representa cerca de

vestido em 2006. De facto, e como consequência da im-

22% do respectivo segmento, à escala da fachada atlân-

plementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do

tica. Tendo em conta que o segmento dos contentores se

Porto de Leixões (PEDPL), o volume dos investimentos re-

encontra em franca expansão, a representatividade que

alizados pela APDL tem aumentado fortemente nos últimos

o Porto de Leixões evidencia é prova de que a estratégia

anos. Refira-se que os investimentos efectuados no âmbito

que se tem vindo a prosseguir se encontra ajustada à

do PEDPL representam cerca de 98% do total investido

evolução dos mercados peninsular e europeu.

pela APDL, em 2007.

FIGURA 6.4 – EVOLUÇÃO DOS VOLUMES DE INVESTIMENTO ANUAL REALIZADOS PELA APDL
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Os grandes investimentos concretizados em 2007 tiveram

ciar a comunidade onde o porto está inserido, também não

como objectivo a melhoria das infraestruturas portuárias e

se deve deixar de referir o esforço que a APDL tem vindo a

das acessibilidades do porto. Do conjunto das várias ac-

fazer no sentido de uma melhor integração urbana do porto

ções levadas a cabo, referem-se algumas que pela sua

(um investimento de 139 mil euros, em 2007).

envergadura e importância marcam o exercício de 2007 e

O Plano de Investimentos da APDL para o período 2008-

constituem uma decisiva aposta no desenvolvimento e ex-

2010 prevê, para o ano de 2008, um investimento global

pansão da actividade do porto: aumento da capacidade de

de 40,3 milhões de euros, no âmbito da concretização do

navegabilidade do porto (12,8 milhões de euros), revitaliza-

PEDLP. As acções integradas no programa de estruturação

ção do molhe sul (7,6 milhões de euros), projecto de por-

da plataforma logística deverão constituir, no exercício de

taria única (10,5 milhões de euros). Por diferentes razões,

2008, um investimento de cerca de 12,8 milhões de eu-

pelo facto de constituir um investimento que deverá benefi-

ros. No que diz respeito aos investimentos com reversão na
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qualidade da envolvente física do porto, 2008 deverá ser

A análise à evolução dos investimentos concretizados pela

um ano de fortes investimentos (1,5 milhões de euros).

APDL nos últimos anos permite verificar que se tem trilha-

No exercício de 2007, o investimento concretizado pela

do o caminho da autonomização em termos de financia-

APDL foi financiado em partes iguais por fundos próprios

mento. Esta é uma questão que tem vindo a ser apontada

e fundos alheios. As fontes de financiamento externo foram

como determinante para um sector portuário europeu re-

o FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional),

almente competitivo e, como tal, a tendência é a da dimi-

através de dois diferentes programas, e o Orçamento de

nuição do peso do investimento público na concretização

Estado. O financiamento externo foi concretizado sob a for-

de programas de desenvolvimento e expansão dos portos

ma de subsídios.

europeus[8].

Quadro 6.5 – Financiamento dos investimentos concretizados em 2007.
2007

PERCENTAGEM
DO TOTAL (%)

15.889

44,4

83

0,3

1.899

5,3

Fundos próprios

17.881

50,0

Total

35.752

100,0

FONTES DE FINANCIAMENTO (MILHARES DE EUROS)
POAT (FEDER)
POSI / POCTI (FEDER)
OE

6.4. R
 emunerações, compromissos sociais

zação de 1,5% na tabela salarial e ao aumento da contribuição para o regime de segurança social da Caixa Geral de

e impostos
Os custos com a massa salarial, na APDL, subiram, entre

Aposentações, passou de 13% para 15%.

2006 e 2007, 4,0%. Esta subida ficou-se a dever à actuali-

FIGURA 6.5 – EVOLUÇÃO DA MASSA SALARIAL DA APDL
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[8] Esta tendência é descrita no documento Public Financing and Charging Prctices of Seaports in the EU, responsabilidade do Institute of Shipping Economics and Logistics (2006).
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A estrutura de custos com pessoal integra duas compo-

em 2007, em 12,6 milhões de euros. Este valor representa

nentes fundamentais – as remunerações, certas e perma-

um aumento de 6,2% em relação ao anterior ano. O quadro

nentes, e os encargos com o sistema complementar de

seguinte distingue as várias componentes do item custos

saúde. No seu total, os custos com pessoal cifraram-se,

com pessoal.

Quadro 6.6 – Custo com pessoal, em 2007
CUSTOS COM PESSOAL (MILHARES DE EUROS)

2007

Remunerações

8.177

Pensões

79

Outros (subsistema de saúde e outros encargos)

4.316

Total

12.572

No que diz respeito às obrigações decorrentes da respon-

ção na doença representa a maior fatia dos custos respei-

sabilidade social da organização, no ano de 2007 foram

tantes aos compromissos sociais. A componente valoriza-

gastos 2,8 milhões de euros. Em relação ao anterior exercí-

ção profissional e melhoria contínua merece uma especial

cio, em 2007, os compromissos sociais representaram mais

atenção, na medida em que constitui uma clara aposta nas

9,8% em termos de custos. A componente saúde e protec-

competências dos recursos humanos da APDL.

Quadro 6.7 – Custos com os compromissos sociais, em 2007
COMPROMISSOS SOCIAIS (MILHARES DE EUROS)

2007

Saúde e protecção na doença

2.452

Apoio na infância e educação

68

Valorização profissional e melhoria contínua[9]

215

Segurança e prevenção

7

Cantina

42

Centro de cultura e desporto

43

Total

2.827

A APDL foi tributada, em 2007, em sede de Imposto so-

de 2006, a derrama foi tributada a uma taxa de 10%, o que

bre o Rendimento das Pessoas Colectivas, a uma taxa de

poderá explicar a quebra ocorrida entre 2006 e 2007 no

25%, acrescida da derrama à taxa de 1,5%. No exercício

imposto a pagar (imposto corrente).

[9] Este valor apresenta-se, no capítulo reservado ao desempenho económico, como o investimento em valorização profissional e valorização contínua.
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Quadro 6.8 – Impostos referentes a 2007
IMPOSTOS (MILHARES DE EUROS)

2005

2006

2007

Imposto sobre o rendimento

1.452

2.780

1.986

Imposto corrente

944

2.034

1.827

Imposto diferido

508

746

158

6.5. I nfluência económica do Porto de
Leixões: o emprego

postos de trabalho assegurados pelas diferentes empresas
que prestam serviços ao porto ou intervêm nas actividades

No âmbito deste relatório, a avaliação do impacto econó-

do mesmo.

mico do Porto de Leixões debruçar-se-á, somente, sobre

A informação disponível não permite concretizar numerica-

as questões do emprego gerado. Isto é, na impossibilidade

mente o número de empregos assegurados pelas empre-

de analisar toda a teia de empresas e agentes económicos

sas que orbitam em torno do Porto de Leixões. A análise

que de uma forma ou outra dependem do porto para gerar

possível passou pelo levantamento do número dessas

riqueza, o único modo de estimar o impacto económico do

mesmas empresas e agentes económicos, por unidade

porto na sua envolvente metropolitana passa pela análise

territorial, considerando a GAMP (Grande Área Metropo-

do número de empregos gerados, de forma directa ou indi-

litana do Porto) como a zona de estudo. Consideraram-se

recta. Deve ser enfatizada a distinção entre impacto econó-

seis categorias diferentes: transitários, despachantes ofi-

mico directo (o que vai ser medido) e aquilo que deve ser

ciais, agentes de navegação, empresas de fornecimento

considerado como o contributo do porto para a economia

de serviços, náutica desportiva e outros. O mapa seguin-

regional e nacional. A este propósito, refira-se que o porto é

te permite conhecer a distribuição espacial dos agentes

responsável pelo movimento de mercadorias que represen-

económicos que intervêm na actividade do Porto de Lei-

tam, no seu total, cerca de um quarto do comércio externo

xões. Note-se, que 64% das entidades analisadas estão

português. Como é evidente, este impacto indirecto é enor-

sedeadas no concelho de Matosinhos. Se se considerar o

me e ultrapassa, claramente, o denominado impacto directo

concelho de Matosinhos e os concelhos na sua envolvente

que aqui vai ser alvo de análise.

(Porto, Maia e Vila do Conde), esse valor sobe para 93%.

Em 2007, estiveram alocados ao Porto de Leixões 538 pos-

O levantamento que se efectuou permitiu concluir, ainda,

tos de trabalho. Este valor representa o emprego directo

que da totalidade dos agentes económicos envolvidos nas

gerado pelo Porto de Leixões e é composto pelo emprego

actividades do porto, cerca de 70% se encontram sedea-

assegurado pela APDL (227 trabalhadores) e pelo total de

dos na GAMP.

trabalhadores que se encontra ao serviço dos diferentes

A aparente concentração dos agentes económicos nas

concessionários (311), no interior do espaço portuário.

imediações do porto sublinha a importância económica do

Considera-se que o emprego indirecto gerado pelo Porto

Porto de Leixões para a economia local. Diga-se, a este

de leixões corresponde aos postos de trabalho que depen-

propósito, que a relação que se estabelece entre o porto

dem (ainda que não em exclusivo) da actividade do porto.

e a cidade, a envolvente, vai para além do mero impacto

Isto é, trata-se de emprego assegurado por empresas cuja

económico. De facto, o porto, como local de interface e

actividade está intimamente ligada às operações portuárias.

de geração de riqueza que sempre foi, é uma entidade que

Assim sendo, contabiliza-se como emprego indirecto os

não subsiste de “costas voltadas” para a cidade.
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Figura 6.6 – A
 distribuição territorial dos agentes económicos com actividade ligada ao
Porto de Leixões.
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6.6. Quadro síntese dos indicadores
económicos

Quadro 6.9 – Quadro síntese da análise ao desempenho económico do Porto de Leixões
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÓMICO

2005

2006

2007

37.901

39.997

41.812

Resultados operacionais (1000 euros)

3.525

5.500

4.064

Resultados líquidos (1000 euros)

4.179

6.072

5.952

14.050

14.016

14.948

7.376

22.420

35.752

0,68

0,40

0,50

Volume de negócios (1000 euros)

Movimento de mercadorias (1000 toneladas)
Investimento (1000 euros)
Investimento com capitais próprios (%)
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90

7

Desempenho
Social

7.1. Introdução

cente às inter-relações das mesmas com o seu exterior e,

Enquanto estrutura empresarial, a APDL alicerça a sua ges-

particularmente, com um grupo específico e identificável

tão nos valores da Responsabilidade, Iniciativa Profissional,

de agentes, e de cujos relacionamentos resultam condi-

Respeito, Segurança e Qualidade de Vida e, por outro lado,

ções determinantes para o seu percurso. Para conseguir

entende-se a si própria como uma comunidade de pesso-

gerir estas condicionantes com vantagens para si, as or-

as dotadas das competências necessárias, que interagem

ganizações ganham em identificar com clareza e objecti-

de forma organizada e motivadas para a prossecução de

vidade este quadro de agentes que constituem as suas

objectivos empresariais definidos. Deste ponto de vista, a

partes interessadas, identificando para cada caso os ob-

APDL desenvolve uma política de recursos humanos que

jectivos do específico relacionamento que com elas es-

responde ao objectivo de envolver todos os trabalhadores

tabelecem e os meios ou canais que disponibilizam para

na tarefa de elevar o Porto de Leixões a uma posição de

o efeito.

referência através da valorização dos seus recursos, do de-

A consciencialização que a APDL tem do crescente pro-

senvolvimento da sua responsabilidade social e da eficiên-

tagonismo da dimensão social das empresas, e das or-

cia do seu desempenho. É na justa medida do que se aca-

ganizações em geral, e o seu consequente compromisso

ba de referir que o colectivo de colaboradores do porto é

e responsabilização com este vector da vida empresarial

central para o seu sucesso, presente e futuro. Tal como foi,

transparece em elementos estratégicos da sua gestão,

aliás, em toda a história do porto, profundamente marcante

mas também na sua vertente mais operacional, sujeita a

também na identidade da cidade de Matosinhos, enquanto

balanços anuais que funcionam como instrumentos de

cidade portuária.

auto-análise e de comunicação e transparência perante a

Mas, a dimensão social de uma organização empresarial

comunidade, precisamente sobre a cidadania empresarial

não se esgota nos seus trabalhadores. Ao contrário, a re-

da APDL, seja ela de natureza económico-financeira, am-

alidade da vida das organizações confere um peso cres-

biental, social, ou outras.
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Do primeiro aspecto de carácter estrutural são exemplo

enquanto prestador de serviços, do relacionamento com

as acções e correspondentes medidas de carácter social

o mercado de trabalho e com as instituições de ensino

previstas no Plano Estratégico 2004-2015 (ver página 20),

e investigação, mas também, e muito importante para o

devendo fazer-se sobre elas uma leitura ampla e transver-

crescimento dos seus negócios (num sentido estrito), do

sal, devidamente relacionada com o conjunto de agentes

relacionamento com o tecido económico do seu vasto hin-

cuja acção ou interacção tem repercussões no progresso

terland e, de uma forma geral, com o seu mercado actual

do porto.

e potencial.

Do segundo aspecto, que denota também o compromisso

Assim, o desafio da APDL no que respeita à sua dimensão

social da APDL, dá conta, por exemplo, a sua política de

social coloca-se na capacidade de, ao mesmo tempo que

recursos humanos, tanto ao nível do investimento que faz

prossegue com o objectivo maior de aumentar a sua com-

em formação e valorização profissional como ao nível dos

petitividade face ao mercado, melhorando os seus resulta-

benefícios sociais que concede aos seus colaboradores,

dos comerciais em função de melhorias de desempenho,

reformados e respectivas famílias.

ser capaz de:

Esta responsabilização social que a APDL sente, enquanto

• promover a qualidade de vida (do seu colectivo de

instituição empresarial, traduz-se na prática numa obrigação

colaboradores, mas também da comunidade envol-

de desenvolver, internamente e para o exterior, uma atitude

vente);

de compromisso que se vê reforçada por três factores que

•p
 romover o relacionamento transparente com a so-

se conjugam para definirem um cenário que condiciona, em

ciedade e especialmente com as partes interessadas;

muitos aspectos, o dia-a-dia de quem gere e quem pensa

•p
 romover uma atitude de compromisso com objecti-

as suas políticas e estratégias, a saber: a forte identida-

vos sociais ligados ao desenvolvimento global, muitos

de e sentido de pertença do grupo de colaboradores do

deles passando pela cooperação institucional, mas

porto (com toda a sua história a demonstrá-lo), a inserção

também internacional.

urbana na cidade de Matosinhos e, finalmente, as respon-

Anualmente a APDL tem produzido um Balanço Social

sabilidades do porto face ao desenvolvimento da economia

onde faz uma reduzida análise, quase que fotográfica, do

regional e os seus desafios. A estes três factores deve jun-

perfil colectivo dos colaboradores em cada ano, mas tam-

tar-se um outro, de ordem contextual, que se prende com

bém de aspectos da política laboral e social da empresa,

as tendências globais que se impõem aos mais diversos

bem como de indicadores relevantes sobre o ano da em-

níveis (ambiente, políticas sociais, economia, políticas de

presa no que ao trabalho se refere (absentismo, higiene,

transportes, novas tecnologias, políticas urbanas e de or-

saúde e segurança no trabalho, entre outros).

denamento do território, etc.), todas tecidas sob a égide

O que de seguida se oferece pretende ser um passo mais

da sustentabilidade como grande paradigma do mundo em

além desta perspectiva fotográfica anualmente apresenta-

que vivemos.

da no referido balanço. Complementar, portanto, mas com

Em definitivo, cabe aqui acentuar a ideia de que a APDL

o objectivo acrescido de emprestar à análise em causa

constrói o seu próprio percurso de crescimento consciente

uma perspectiva integrada de acordo com os parâmetros

de que este beneficia em fazer-se num contexto de sus-

do GRI, que o presente relatório tem como base de refe-

tentabilidade abrangente, com um forte envolvimento e ar-

rência e ponto de partida. Sendo, por outro lado, a tercei-

ticulação entre a APDL e o seu extenso grupo de partes

ra parte de uma análise que já conta, nesta fase, com os

interessadas. Os benefícios reconhecidos são indubitavel-

contributos da componente ambiental e da componente

mente do domínio do marketing empresarial e da imagem

económica, permite-nos, por assim dizer, fechar um ciclo

associada à empresa, mas reconhece-se que não são me-

analítico que começou com o desafio de perspectivar a

nores os benefícios recolhidos ao nível da produtividade

acção da APDL no contexto da responsabilidade social

dos seus colaboradores, da eficiência do Porto de Leixões,

empresarial.
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7.2. Perfil dos colaboradores

Quadro 7.1. - Perfil sócio-profissional dos colaboradores
2005

2006

2007

222

224

225

Colaboradores extra-quadro (nº)

7

4

2

Entradas (nº)

7

0

1

Saídas (nº)

2

1

2

Repartição por género(%)
Homens
Mulheres

62,0
40,0

61,8
38,2

61,7
38,3

Estrutura etária (%)
< 30
30-50
> 50

13,5
61,6
24,9

10,5
62,0
27,6

7,9
67,4
29,0

Habilitações literárias (%)
1º, 2º e 3º Ciclos
Ensino secundário
Ensino superior (politéc. e univ.)

34,1
24,9
41,0

34,2
23,7
41,2

33,9
23,3
42,8

Estrutura profissional (nº)
Dirigentes
Quadros superiores
Quadros médios
Quadros intermédios
Profissionais altamente qualificados
Profissionais Semi-qualificados
Profissionais Não qualificados

3
79
9
6
104
18
10

3
79
9
5
104
18
10

3
79
10
4
104
17
10

Colaboradores efectivos (nº)

Ultrapassado um período de profundas alterações estrutu-

cada do século XXI com a estabilização do seu colectivo de

rais que marcaram as duas últimas décadas do século XX, li-

colaboradores como marca principal a destacar numa aná-

gadas às inovações tecnológicas, às políticas de transportes

lise dos recursos humanos da empresa. Esta estabilização

e a um mundo de realidades socio-económicas diferentes,

está patente nos vários indicadores que compõem o quadro

a que se chamou globalização, e que mudou drasticamente

7.1., onde se conclui haver apenas pequenas oscilações a

sociedades e economias, a APDL avança nesta primeira dé-

confirmar a consolidação do perfil de grupo existente.
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FIGURA 7.1 — HABILITAÇÕES LITERÁRIAS DOS COLABORADORES DA APDL
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No entanto, é relevante assinalar o peso relativo dos traba-

processos. Actualmente 42% dos trabalhadores possuem

lhadores com habilitações académicas de nível superior e,

um curso de nível superior.

simultaneamente, de quadros superiores e altamente espe-

Os órgãos de gestão da APDL, à semelhança dos anos

cializados, o que afirma o porto como um agente emprega-

anteriores, são ocupados em exclusivo por homens, com

dor de qualidade e cuja natureza das funções e profissões

idades compreendidas entre os 40 e os 63 anos.

nele exercidas são altamente especializadas, qualificadas
e em constante inovação e modernização de tecnologias e

7.3 Trabalho

Quadro 7.2. - Indicadores de caracterização do trabalho
2005

2006

2007

Regime de trabalho
Horário normal fixo
Horário por turno
Isenção de horário de trabalho

145
14
70

69
15
144

69
15
144

Trabalho extraordinário (h)

6.351

7.333

6.563

2,3

3,5

2,8

Taxa de absentismo (%)

O Porto de Leixões é uma estrutura portuária preparada

No ano de 2007 destacou-se uma quebra na taxa de ab-

para operar em regime ininterrupto de 24 horas/dia, 7 dias/

sentismo da empresa que, em todo o caso, já se encon-

semana. Esta realidade determina o seu regime de trabalho

trava, mesmo em anos anteriores, muito abaixo da média

dominante (isenção de horário de trabalho).

nacional.
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7.4 Relação salarial e benefícios

Quadro 7.3. — Indicadores salariais e benefícios concedidos aos colaboradores
2005

2006

2007

11.560

11.838

12.572

Rácio sal. mais baixo / sal. mínimo nacional

1,9

1,88

2,38

Rácio sal. mais elevado / sal. mais baixo

9,0

8,9

7,2

Beneficiários do sub-sistema de saúde (titulares + familiares)

3.194

3.084

2.997

Saúde e protecção na doença (10 euros) – inclui sistema complementar de saúde,
seguro de doença de grupo e medicina do trabalho

2.262

2.191

2.542

76.6

69.1

67.9

168.2

211.1

214.8

14.7

6.6

7.5

Custos com pessoal (103 euros)

3

Apoio na infância e educação (103 euros)
Valorização profissional (103 euros)
Segurança e prevenção de riscos profissionais (10 euros)
3

Do quadro anterior ressaltam como conclusões de relevo,

obrigação legal emerge do facto da APDL até 1999 não

caracterizadoras de alguns aspectos da realidade social/la-

ter sido uma entidade contributiva para qualquer regime de

boral que se vive no Porto de Leixões, o acentuar da eleva-

segurança social, e é encarado como uma ferramenta de

ção dos níveis salariais mais baixos face à média nacional e

gestão que em muito contribui para os níveis de motiva-

um encurtamento do intervalo existente entre o salário mais

ção, participação e iniciativa dos trabalhadores e de que

elevado e o mais baixo praticados no porto. Por outro lado,

resultam os índices de rentabilidade do Porto de Leixões.

no domínio dos benefícios concedidos aos trabalhadores

Para além do sub-sistema de saúde, o Porto de Leixões

está bem patente a preocupação e sensibilidade social da

disponibiliza aos seus trabalhadores um Centro de Assis-

empresa, neste caso com os seus recursos humanos. Com

tência com consultas médicas de várias especialidades e

efeito, assume particular relevância o sub-sistema de saú-

um Centro de Enfermagem.

de proporcionado a todos os trabalhadores e aposentados
da empresa (incluindo familiares), o qual mais do que uma

7.5. Saúde, Higiene e segurança

Quadro 7.4. — Indicadores de higiene, saúde e segurança

Acidentes de trabalho
Índice de sinistralidade
(nº de acidentes/activo médio)
Investimento em prevenção
(segurança e medicina do trabalho) (euros/trabalhador)
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2005

2006

2007

9

7

17

0,040

0,031

0,075

574

232

931

A observação do quadro anterior pode começar por levan-

das monitorizações periódicas de exposição a riscos e das

tar preocupações em redor da subida acentuada do núme-

medidas a tomar.

ro de acidentes de trabalho registados no período de 2007

Resta referir que, em 2007, não foram registadas doenças

relativamente ao ano anterior. Concluiu-se, no entanto, que

profissionais nem óbitos relacionados com acidentes e do-

a crescente sensibilização dos trabalhadores para a comu-

enças de trabalho. Dos acidentes registados resultaram

nicação de todos os acontecimentos perigosos, incidentes

268 dias de faltas.

e acidentes de trabalho, associado a um rigoroso registo

Os comités formais de segurança e saúde da empresa con-

e análise dos mesmos, traduziu-se no já referido aumento

tam com a participação de 8 representantes dos trabalha-

do número de acidentes registados, ainda que 88% dos

dores.

mesmos com incapacidade inferior a 30 dias. Esta análise
pode ser confirmada quando comparamos com o número

7.6. Formação Profissional

de dias perdidos por acidente de trabalho no ano anterior,

A APDL prosseguiu em 2007 o investimento e o esforço

que sofreu um ligeiro agravamento, passando de 260 em

institucional numa política de formação profissional basea-

2006 para 268 em 2007.

da na identificação criteriosa das carências específicas da

Em consonância com este quadro de maior consciencia-

empresa a este nível, tendo por objectivos de referência

lização dos trabalhadores com os acidentes de trabalho,

a melhoria do desempenho dos seus colaboradores (po-

está, conforme se pode ver no quadro, o muito relevante

tenciando e desenvolvendo as suas competências profis-

aumento de investimento da empresa em segurança, por

sionais), o consequente e desejável aumento da satisfação

trabalhador, realizado em 2007.

e valorização profissional dos mesmos, mas também, e

Ainda considerando este parâmetro de análise convém

sempre, a melhoria do desempenho comercial do porto e o

referir que o Porto de Leixões, no âmbito das políticas de

incremento das suas apetências em cenários de competiti-

prevenção do risco e da doença, e dando cumprimento às

vidade crescente.

disposições legais aplicáveis, os serviços internos de Segu-

A APDL, SA é uma entidade formadora acreditada pela

rança, Higiene e Saúde do Trabalho asseguram a realização

DGERT – Direcção Geral do Emprego e das Relações de

de exames médicos anuais, a todos os trabalhadores, para

Trabalho, nos seguintes domínios:

aferição do estado de saúde geral e da capacidade física
e mental dos mesmos, tendo em consideração o seu pleno
desempenho na actividade profissional a desenvolver.
Concorrendo para os mesmos objectivos, o porto promove

•o
 rganização e promoção das intervenções ou actividades formativas;
•d
 esenvolvimento/execução de intervenções ou actividades formativas.

ao longo do ano acções de educação e sensibilização com

O Centro de Formação da APDL, a funcionar desde Junho

respeito a determinados problemas de saúde e segurança,

de 2001, é o instrumento central onde se coloca em prática

bem como a adopção de medidas preventivas e correctivas

toda a política de formação direccionada em três sentidos:

em postos de trabalho específicos e, finalmente, informa

colaboradores internos, comunidade portuária e coopera-

oportunamente os trabalhadores visados dos resultados

ção com os PALOP e países em vias de desenvolvimento.

DESEMPENHO
SOCIAL

96

Quadro 7.5.— Formação e valorização profissional
2005

2006

2007

Investimento (103 euros)

168,2

211,0

214,8

Acções de form. internas

53

40

40

Acções de form. externa

61

71

68

Participantes (form. Interna)

564

369

400

Participantes (form. Ext.)

121

111

68

Índice de formação (Volume de form. (h)/activo médio)

40,7

28,8

39,2

É importante referir que com a estabilização do número

nalável o índice de formação, que indica o número médio de

de colaboradores do Porto de Leixões, que caracterizou

horas de formação por colaborador. Do total de trabalhado-

os anos mais recentes, ao nível da formação profissional

res, 75% frequentou, pelo menos, uma acção de formação

também não tem havido significativas alterações dos valo-

e 36% dos trabalhadores tiveram mais do que as 35 horas

res atribuídos aos indicadores mais relevantes. No entanto,

de formação legalmente fixadas.

deve destacar-se que no ano 2007 cresceu de forma assi-

FIGURA 7.2 – ÍNDICE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA APDL

Índice de formação
(volume de formação(h)/activo médio)
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Sendo o investimento em formação profissional transversal

de definição de necessidades formativas da empresa face

a toda a estrutura profissional, existe uma concentração de

às constantes inovações tecnológicas, modernização de

esforços no grupo dos assessores e técnicos superiores,

processos e novas tendências na área da gestão com que

nos profissionais ligados às actividades operacionais e ac-

se confrontam todas as empresas, e, no caso específico, o

tividades administrativas, respondendo sempre a critérios

Porto de Leixões.
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FIGURA 7.3 — INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Investimento (milhares de euros)
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7.7. Direitos humanos

Não houve, no decorrer de 2007, ocorrências relacionadas

No ano de 2007 não houve na APDL qualquer incidente re-

com casos de corrupção.

lacionado com descriminação, limitação da liberdade de associação, trabalho infantil ou trabalho forçado. Em relação

7.9. Políticas Públicas

ao comportamento dos seus parceiros contratuais, neste

Pode considerar-se que o Porto de Leixões participa na

âmbito, a APDL faz, no momento devido, exigências contra-

elaboração de políticas públicas na justa medida em que

tuais, não tendo sido confrontada, no período em análise,

assume o seu compromisso de cidadania e, portanto, atra-

com infracções às mesmas.

vés da sua presença em organizações e associações do
sector portuário, bem como através das colaborações que

7.8. Sociedade

tem com instituições e ONGs de reconhecido mérito, dá

Como já se fez referência em diversos momentos deste

oportunamente, e se solicitado, o seu contributo para o de-

relatório, a APDL mantêm canais de comunicação e infor-

senvolvimento de políticas relacionadas com o seu sector

mação fluídos com as populações próximas ao porto de

de actividade.

Leixões, bem como com as instituições políticas que os
representam (ver capítulo “Partes interessadas”). Esses ca-

7.10. Concorrência desleal

nais funcionam como veículo de avaliação e auscultação

Não se verificaram ocorrências.

de impactos da actividade portuária normal, mas também
dos impactos das profundas obras de melhoramentos que

7.11. Conformidade

o porto vem sofrendo há vários anos, para que, posterior-

Não foi aplicado ao Porto de Leixões qualquer multa ou

mente, se possam estudar soluções de minimização dos

outra sanção resultante da não conformidade com leis e

mesmos.

regulamentos.
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7.12. R
 esponsabilidade pelo

nomeadamente através de um regulamento de acessos e circulação que estipula determinadas medidas e comportamen-

produto/serviço
Não sendo este um parâmetro de avaliação de desempenho

tos tendo em vista a segurança na área portuária.

facilmente aplicável às actividades portuárias, deve, contudo,
referir-se que o Porto de Leixões manifesta alguns cuidados

7.13. indicadores mais relevantes do

com a segurança e saúde de quem, transitoriamente, fre-

desempenho social da APDL

quenta as instalações portuárias (em muitos casos clientes),

indicadores mais relevantes do desempenho social da apdl
2005

2006

2007

229

228

227

11.560

11.838

12.572

Habilitações literárias (%)
1º, 2º e 3º Ciclos
Ensino secundário
Ensino superior (politéc. e univ.)

34,1
24,9
41,0

34,2
23,7
41,2

33,9
23,3
42,8

Estrutura profissional (nº)
Dirigentes
Quadros superiores
Quadros médios
Quadros intermédios
Profissionais altamente qualificados
Profissionais Semi-qualificados
Profissionais Não qualificados

3
79
9
6
104
18
10

3
79
9
5
104
18
10

3
79
10
4
104
17
10

2,3

3,5

2,8

0,040

0,031

0,075

574

232

931

Saúde e protecção na doença (103 euros) – inclui sistema complementar de
saúde, seguro de doença de grupo e medicina do trabalho

2.262

2.191

2.542

Investimento em formação (103 euros)

168,2

211,0

214,8

Acções de form. Internas (nº)

53

40

40

Acções de form. Externa (nº)

61

71

68

Participantes formação interna (nº)

564

369

400

Participantes formação externa (nº)

121

111

68

Índice de formação (%)
(Volume de form. (h)/activo médio)

40,7

28,8

39,2

Nº de colaboradores
3

Custos com pessoal (10 euros)

Tx de absentismo(%)
Índice de sinistralidade(%)
Investimento em prevenção
(segurança e medicina do trabalho) (euros/trabalhador)
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8.1 Quadro síntese dos indicadores de
desempenho

Quadro síntese dos indicadores de desempenho
2005

2006

2007

1.282

1.090

1.038

Consumo de energia eléctrica (MJ/10³ ton de carga)

782

809

1.038

Consumo indirecto de energia (MJ/10³ ton de carga)

-

-

1.147

Consumo total de energia (MJ/10³ ton de carga)

-

-

2.186

Consumo de água da APDL (l/10³ ton de carga)

1.423

1.570

1.662

Emissões directas da APDL (ton CO2)

1.328

1.126

1.139

Emissões indirectas (ton CO2)

-

-

8.945

Emissões totais (ton CO2)

-

-

10.084

Resíduos sólidos (ton CO2)

-

3.371

3.129

37.901

39.997

41.812

Resultados operacionais (10³ euros)

3.525

5.500

4.064

Resultados líquidos (10³ euros)

4.179

6.072

5.952

14.050

14.016

14.948

7.376

22.420

35.752

0,68

0,40

0,50

11.560

11.838

12.572

229

228

227

11.560

11.838

12.572

Habilitações literárias (%)
1º, 2º e 3º Ciclos
Ensino secundário
Ensino superior (politéc. e univ.)

34,1
24,9
41,0

34,2
23,7
41,2

33,9
23,3
42,8

Estrutura profissional (nº)
Dirigentes
Quadros superiores
Quadros médios
Quadros intermédios
Profissionais altamente qualificados
Profissionais Semi-qualificados
Profissionais Não qualificados

3
79
9
6
104
18
10

3
79
9
5
104
18
10

3
79
10
4
104
17
10

2,3

3,5

2,8

0,04

0,031

0,075

574

232

931

Saúde e protecção na doença (10³ euros)

2.262

2.191

2.542

Investimento em formação (10³ euros)

168,2

211,0

214,8

40,7

28,8

39,2

Consumo total de combustíveis (MJ/10³ ton de carga)

Volume de negócios (10³ euros)

Movimento de mercadorias (10³ toneladas)
Investimento (10³ euros)
Investimento com capitais próprios (%)
Custos com pessoal (10³ euros)
Nº de colaboradores
Custos com pessoal (10³ euros)

Tx de absentismo(%)
Índice de sinistralidade(%)
Investimento em prevenção (10³ euros)

Índice de formação (%)
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Conclusões e recomendações
Num balanço final, importa começar por destacar, relativa-

a 2005, os valores de 2007 se apresentaram significativa-

mente à componente ambiental, um conjunto de apostas,

mente superiores. A importância do Porto de Leixões sobre

encetadas em 2007 que, previsivelmente, se traduzirão em

a envolvente económica ficou mais uma vez demonstrada

melhorias do desempenho global do Porto, como sejam:

pela cartografia das empresas que directa ou indirectamen-

• a elaboração do projecto de ligação dos efluentes pro-

te se relacionam comercialmente com o porto.

duzidos no Porto de Leixões ao saneamento básico

Finalmente, no capítulo do desempenho social, para além

(rede pública dos SMAS de Matosinhos);

das acções de qualificação dos seus quadros, a actividade

•o
 projecto de renaturalização de uma parte das mar-

desenvolvida em 2007 pela APDL centrou-se no esforço

gens do rio Leça, nomeadamente através da recupera-

de qualificação e intensificação da inserção urbana da infra-

ção de habitats no troço deste curso de água a mon-

estrutura portuária no território envolvente, com a inaugura-

tante da área portuária.

ção da Nova Ponte Móvel e a requalificação dos espaços

Relativamente aos principais indicadores de desempenho

adjacentes e de acesso, e todas as obras conducentes à

ambiental, em função da carga movimentada, os resultados

abertura da Portaria Única.

globais apontam para uma clara melhoria da eficiência ao

Igualmente relevante foi a consolidação da aposta do Porto

nível do consumo de combustíveis, energia eléctrica e produ-

de Leixões, num conjunto de instrumentos de comunicação

ção de resíduos. Observa-se ainda uma tendência positiva na

e transparência que denotam a sua atenção às actuais exi-

percentagem de resíduos cujo destino final é a valorização.

gências de conduta e cidadania empresarial. A este propó-

No entanto, verificou-se um aumento do consumo de água

sito, importa recordar que os factores de distinção de um

em 2007 relativamente aos anos anteriores, que justifica

porto vão para além da sua mera dimensão e movimentação

uma maior preocupação por parte da APDL com o efectivo

de cargas, e prendem-se também com: a modernidade, o

controlo dos seus consumos por tipo de uso, e com a con-

cosmopolitismo, o compromisso social, o dinamismo, a vi-

tabilização/controlo de eventuais perdas na rede.

sibilidade, a imagem institucional, o relacionamento com a

A actividade dos concessionários é bastante importante

envolvente territorial, a arquitectura, o design, a cultura, a

no desempenho ambiental global – visível no peso das

animação urbana ou o desporto.

emissões indirectas de GEEs em relação às emissões da

Por último, uma breve nota sobre a aposta em envolver os

APDL: 8.945 ton de CO2 para 1.139 ton de CO2, res-

Concessionários da APDL na elaboração deste relatório,

pectivamente.

que terá sido claramente ganha. A sua colaboração per-

No capítulo do desempenho económico, destacamos: o

mitiu dotar este relatório não apenas de informação mais

significativo aumento das mercadorias movimentadas em

abrangente como tecnicamente mais consistente. Deste

2007, relativamente aos dois anos anteriores, a acentuada

modo foi possível alargar o âmbito do relatório, que já

subida do investimento, igualmente relativa aos dois anos

não se confinou às actividades da APDL, mas sim, em

anteriores, e a inflexão dos resultados operacionais, neste

bom rigor, às actividades presentes em todo o Porto de

caso relativamente, apenas, a 2006, já que relativamente

Leixões.
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Indicadores gri
CÓDIGO
GRI

NOME DO INDICADOR

TIPO

LOCALIZ. NO
RELATÓRIO

RS 2007

OBSERVAÇÕES

Estratégia e análise
Declaração do presidente

-

Impactos, riscos e oportunidades

-

4.1
4.2

√

Perfil Organizacional
Nome da organização

2,1

-

2.1

√

Principais serviços

2,2

-

3.2

√

Estrutura da organização

2,3

-

3.3

√

Localização da sede

2,4

-

3.2

√

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

2,5

-

3.1
7.7

√

Tipo e natureza jurídica da propriedade

2,6

-

3.2

√

Mercados servidos

2,7

-

3.1

√

Dimensão da organização

2,8

-

3.1
6.6
7.14

√

Mudanças no período do relatório

2,9

-

-

×

N.A.
(não se verificaram)

Prémios recebidos no período do relatório

2,10

-

-

×

N.A.
(não ocorreram)

Período a que se refere

3,1

-

2.1

√

Data do relatório anterior

3,2

-

2.1

√

Ciclo de emissão

3,3

-

3.3

√

Dados para contacto

3,4

-

-

Processo de definição de conteúdos

3,5

-

2.1

√

Limite do relatório

3,6

-

2.1

√

Base para realização

3,8

-

-

-

Técnicas de medição e tratamento da informação

3,9

-

-

-

(explicações deste tipo
encontram-se localizadas
junto dos dados a tratar)

Mudanças significativas em comparação com anos anteriores

3,11

-

-

×

N.A

Tabela GRI

3,12

-

10

√

Estrutura de governação

4,1

-

3.3

√

Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governação
também seja director executivo

4,2

-

-

×

N.A.

Indicação de membros independentes ou não executivos

4,3

-

-

×

N.A.

Mecanismos de acesso para accionistas e trabalhadores fazerem
recomendações e orientações

4,4

-

1.4
3.3

√

Parâmetros do Relatório

Acrescentar na
impressão final do
relatório

Governação e Compromissos
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Relação entre as remunerações dos orgãos de governação. e o
desempenho da empresa

4,5

-

-

×

N.D.

Mecanismos de prevenção e resolução de conflitos de interesse

4,6

-

-

×

N.D.

Declaração de missão, valores e códigos de conduta

4,8

-

4.1
4.2

Procedimentos de supervisão

4,9

-

3.3

√

Processos para auto-avaliação de desempenho do mais alto
órgão de governação

4,7

-

-

×

N.D

Princípio da precaução

4,11

-

-

×

N.D.

Participação em associações e organismos

4,13

-

7.2

√

Grupo de stakeholders

4,14

-

7.2

√

Base para identificação e selecção de stakeholders

4,15

-

7.2

√

Relacionamento com os stakeholders

4,16

-

7.2

√

Principais temas e preocupações que resultam deste
relacionamento

4,17

-

7.2

√

Materiais utilizadas, por peso ou por volume

EN1

E

-

×

N.A.

Percentagem de materiais utilizadas que são provenientes de
reciclagem

EN2

E

-

×

N.A.

Consumo directo de energia, discriminado por fonte de energia
primária

EN3

E

5.2

√

Consumo indirecto de energia, discriminado por fonte primária

EN4

E

5.2

√

Desempenho Ambiental
Materiais

Energia

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

EN5

A

5.2

√

APDL abrangida pelas
disposições legais da
Portaria n.º 359/82, de 7
de Abril.

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

A

-

×

N.D.

Iniciativas para reduzir o consumo indirecto de energia e
reduções alcançadas

EN7

A

-

×

N.D.

Consumo total de água, por fonte

EN8

E

5.3

√

Recursos hídricos significativamente afectadas pelo consumo
de água

EN9

A

-

×

N.A.

Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada

EN10

A

-

×

N.D.

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

E

-

×

N.A.

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

E

5.4

√

Habitats protegidos ou recuperados

EN13

A

-

×

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

EN14

A

5.4

√

Água

Biodiversidade

I N D I CAD OR E S G R I

112

N.D.

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

A

-

×

N.D.

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

EN16

E

5.5

√

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

EN17

E

5.5

√

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

EN18

A

5.5

√

Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por
peso

EN19

E

5.5

√

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

EN20

E

5.5

√

Descarga total de água, por qualidade e destino

EN21

E

5.6

√

Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação

EN22

E

5.8

√

Número e volume total de derrames significativos

EN23

E

5.8

√

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

A

-

×

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

A

-

×

N.D.

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

EN26

E

-

×

N.A.

Percentagem recuperada de produtos vendidos e respectivas
embalagens, por categoria

EN27

E

-

×

N.A.

EN28

E

-

×

N.A.

Emissões, efluentes e resíduos

Informação quantitativa
não disponível

Não foi possível
quantificar a produção de
efluentes nem quantificar
os poluentes.

Produtos e serviços

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

A

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

A

5.7

√

EN30

A

5.11

√

Valor económico directo gerado e distribuído

EC1

E

6.1
6.3
6.4

√

Implicações financeiras, riscos e oportunidades devido a
mudanças climáticas

EC2

E

-

×

Geral
Total de custos e investimentos com a protecção ambiental,
por tipo
Desempenho Económico
Desempenho económico
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N.D.

Referência aos custos
relacionados com os
compromissos sociais da
APDL.

Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios
definidos pela organização

EC3

E

6.4

√

Ajuda financeira significativa recebida do governo

EC4

E

6.3

√

Variação do salário mais baixo comparado com o salário mínimo
nacional

EC5

A

7.5

√

Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores

EC6

E

-

×

N.D.

Procedimentos para contratação de quadros

EC7

E

-

×

N.D.

Impactos de investimentos em infra-estruturas e serviços

EC8

E

6.3

√

Impactos económicos indirectos significativos

EC9

A

6.5

√

Total de trabalhadores por tipo de emprego e contrato de
trabalho

LA1

E

7.2
7.3

√

Total de trabalhadores por faixa etária e género

LA2

E

7.2

√

Benefícios oferecidos apenas a trabalhadores do quadro, a
tempo integral

LA3

A

7.5

√

Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de
negociação colectiva

LA4

E

-

×

Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a
mudanças operacionais

LA5

E

7.4

√

Percentagem de trabalhadores representados em comités de
saúde e segurança

LA6

A

7.6

√

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos e
absentismo

LA7

E

7.6

√

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

LA8

E

7.6

√

Média de horas de formação, por trabalhador

LA10

E

7.7

√

Percentagem de trabalhadores que realizam análise de
desempenho

LA12

A

1.4.3

√

Discriminação da estrutura profissional, por género e grupos
etários

LA13

E

7.2

√

Rácios salariais

LA14

E

7.5

√

HR

E/A

7.8

√

SO1

E

1.4.2
1.4.3

√

SO2
SO3 e SO4

E

7.9

√

Presença no mercado

Impactos económicos indirectos

Desempenho Social
Emprego

Relações com os trabalhadores e governança

Saúde e segurança

Formação e educação

Diversidade e igualdade de oportunidades

Direitos Humanos
Desempenho social referente à sociedade
Avaliação e gestão dos impactos operacionais nas comunidades
Corrupção
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Participação na elaboração de políticas públicas e lobbies

SO5

E

7.10

√

Concorrência desleal

SO7

E

7.11

√

Multas e sanções não monetárias por não conformidades com
leis e regulamentos

SO8

E

7.12

√

PR1

E

7.13

√

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

Legenda:
E – Indicador essencial.
A – Indicador adicional.
N.A. – Indicador não aplicável.
N.D. – Informação não disponível.
√ - a informação disponível permitiu fazer uma abordagem satisfatória.
√ - abordagem limitada por inadequação do indicador à realidade da empresa ou insuficiência da informação disponível.
× - indicador não trabalhado no presente relatório.
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