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0.
Mensagem do Presidente do
Conselho de Administração

Responsabilidade Social na APDL
A APDL tem assumido uma política de Responsabilidade So-

- económica, social e ambiental; tendo como objectivo promo-

cial de acordo com o espírito que inspirou o Segundo o Livro

ver na empresa um modelo desenvolvimento sustentável.

Verde da Comissão Europeia, segundo o qual a Responsabilidade Social é um conceito segundo o qual as empresas
decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade
mais justa e para um ambiente mais limpo.

Trata-se, por isso, de perfilhar uma visão de gestão aberta para
a sociedade, por forma a gerir os impactos sociais e ambientais
da organização como forma de assegurar e aumentar a competitividade.

Não assumimos, por isso, a Responsabilidade Social como
algo restrito ao meio ambiente, nem a limitamos a acções, ou
investimentos, em projectos sociais.

Temos, como convicção, que ser socialmente mais responsável é um factor de competitividade, o que significa que consideramos o nosso modelo de desenvolvimento

A nossa politica de Responsabilidade Social tende, cada vez

sustentável como um factor de crescimento e afirmação do

mais, a ser um modelo de gestão assente numa tripla dimensão

Porto de Leixões.

O Presidente do Conselho de Administração
João Pedro Matos Fernandes
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1.
Enquadramento e Âmbito
do Relatório

Este é o quarto relatório de sustentabilidade da Administra-

Toda a informação foi elaborada em colaboração directa com

ção dos Portos do Douro e Leixões, de periodicidade anual,

os diferentes sectores da empresa e os grupos de trabalho

elaborado com base nas Guidelines for Sustainability Reports

responsáveis pela execução do Plano Operacional de Sus-

G3, desenvolvido pela Global Reporting Initiative, e inclui os

tentabilidade de 2009 contemplando, ainda, a informação

principais indicadores sociais, económicos e ambientais, da

prestada pelos Concessionários do Porto de Leixões, através

actividade desenvolvida em 2009, procurando-se garantir os

da resposta aos inquéritos de actividade direccionados para

princípios fundamentais enunciados nas directrizes da GRI,

as áreas em que os impactes não dependem apenas da activi-

através da apresentação de evidências que suportem a in-

dade da APDL, nomeadamente os impactes ambientais.

formação relatada sobre os progressos e compromissos alcançados em 2009, numa perspectiva de desenvolvimento
sustentável.

9

2.
Estratégia de
Desenvolvimento

2.1. Visão, Missão e Valores
Visão:
Fazer do Porto de Leixões uma referência para os sistemas logísticos que utilizam a fachada atlântica da Península Ibérica.

Valores:
• Orientação para o cliente procurando satisfazer plenamente
as suas expectativas;
• Transparência, ética, lealdade e orgulho de pertencer à

Missão:

APDL;
• Valorização e reconhecimento do mérito dos colaboradores

Prestar serviços de reconhecido valor para os utilizadores do
Porto de Leixões, através de uma adequada oferta de infra-estruturas, de uma elevada eficiência operacional, de recursos
humanos qualificados e motivados, de uma prática de sustentabilidade e de segurança, ordenando e desenvolvendo o espaço portuário e assegurando a adequada integração urbana,
envolvendo a Comunidade Portuária de Leixões.

da APDL;
• Inovação, procura sistemática da excelência, ambição colectiva em atingir melhores resultados;
• Participação activa na Comunidade Portuária de Leixões;
• Valorização da localização através de uma integração responsável;
• Exercício pleno de autoridade portuária orientado para o interesse público.

11
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2.2. Política de Sustentabilidade
A política de sustentabilidade da empresa, aprovada pelo
Conselho de Administração em Setembro de 2009, passa por incorporar na gestão da empresa e no processo de
decisão económico e financeiro, princípios de ética, de responsabilidade social e boas práticas ambientais, fomentando
activamente o envolvimento dos nossos stakeholders directos (concessionários, fornecedores e colaboradores), fazendo
dos valores enunciados factores de diferenciação na promoção da competitividade do Porto de Leixões.

• Promover princípios de cooperação, transparência e confiança no relacionamento com as partes interessadas;
•C
 ontribuir e incentivar a minimização dos impactes ambientais resultantes da actividade portuária;
•P
 romover a segurança das actividades desenvolvidas no
porto;
•P
 romover as condições para uma melhor integração ur-

As suas directrizes estratégicas fundamentais são as seguintes:
• Eleger a Sustentabilidade como factor de competitivida-

bana do porto;
• Incentivar o desenvolvimento profissional e pessoal dos
colaboradores.

de e oportunidade de negócio;
• Incentivar concessionários e fornecedores a adoptarem
princípios de gestão sustentável de forma a influenciar

Vertentes

positivamente a sustentabilidade portuária;

Destacam-se os compromissos gerais assumidos nas vertentes mais relevantes:

Compromisso geral

Ambiental

Contribuir e incentivar a minimização dos impactes ambientais resultantes da
actividade portuária.

Segurança

Promover a segurança das actividades desenvolvidas no porto.

Capital Humano

Incentivar o desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores/as e a
consolidação da sua vida familiar, pessoal e profissional.

Partes Interessadas

Promover princípios de cooperação, transparência e confiança no relacionamento com
as partes interessadas, incentivando a adopção de princípios de gestão sustentável.

Competitividade na Gestão

Eleger a sustentabilidade como factor de competitividade e oportunidade de
negócio.

Integração Urbana

Promover as condições para uma melhor integração urbana do porto.
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3.
Uma Infra-estrutura
de Referência

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

a) Zona do Porto do Douro, que inclui todo o estuário do Rio

é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públi-

Douro, desde 200 metros a montante da Ponte Luís I até

cos, dotada de competências específicas para o exercício

à Foz, com todas as suas margens, ancoradouros, cais,

da actividade enquanto Autoridade Portuária (com funções

docas e terraplenos existentes ou que venham a ser cons-

de controlo e fiscalização), tem sede em Leça da Palmeira,

truídos.

tendo como objecto a exploração económica, conservação e
desenvolvimento dos portos do Douro e Leixões, assegurando directamente alguns serviços operacionais, como a ajuda à navegação, controlo do tráfego marítimo, a amarração,
armazenagem, aguada, recolha de resíduos, fornecimento de
energia eléctrica, rebocadores e pilotagem, combate à polui-

b) Zona do Porto de Leixões, que abrange quebra-mares, a
área molhada por eles circunscrita e as docas existentes
ou a construir; o curso do Rio Leça até à antiga ponte dos
moinhos de Guifões e a área terrestre delimitada pelo domínio público respectivo.

ção, entre outros.
O Porto de Leixões é a maior infra-estrutura portuária do
Norte de Portugal e uma das mais importantes do País, dispondo de boas acessibilidades marítimas, rodoviárias e ferroviárias, bem como de modernos equipamentos e eficientes
sistemas informáticos de gestão de navios.
A área de jurisdição da APDL abrange a faixa marginal do
domínio público marítimo, desde o enfiamento do eixo da Rua
da Bélgica, na Praia de Lavadores, até ao paralelo do farol
da Boa Nova, ao Norte do Porto de Leixões, e, compreende,
além disso, as duas zonas seguintes:

13
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3.2. A Empresa em 2009

Projectos de Sustentabilidade e Responsabilidade Social

2009

Código de Ética

√

Política de Sustentabilidade

√

Carta de Compromissos com Concessionários

√

Código de Fornecedores

√

Manual de Boas Práticas no Âmbito da Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoa

√

Diagnóstico do Clima Social da Empresa

√

Indicadores Relevantes

2009

Económicos
Carga movimentada
Nº de navios
Volume de negócios

14.142 824 ton.
2.610
40.886 mil euros

Financeiros
Investimento

16.958 mil euros

Receitas geradas

69 092 mil euros

Imposto pago sobre lucro
Resultado líquido

1 842 mil euros
21 801 mil euros

Sociais
Saúde e protecção na doença
Apoio à infância e educação
Valorização profissional

2 263 mil euros
69,3 mil euros
226,1 mil euros

Sustentabilidade
Apoio social à comunidade
Redução do consumo de água
Redução do consumo de energia

14

121,9 mil euros
- 25,2%
- 7,5%
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3.3. Modelo de Governo
O modelo de governação da APDL é composto pelos

A identificação de cada um dos órgãos sociais e respectivas

seguintes órgãos: Assembleia-geral, Conselho de

competências estão definidas nos estatutos da empresa, dis-

Administração e Conselho Fiscal.

poníveis para consulta no sítio da internet da empresa, onde
está também disponibilizada informação sobre as áreas de

A Assembleia-geral é composta pelo accionista (Estado), reunindo pelo menos uma vez por ano para apreciação dos documentos de prestação de contas e relatórios e pareceres anexos,
sendo a mesa da Assembleia-geral constituída por um presidente e um secretário. Os membros em funções dos Órgão Sociais

responsabilidade dos Membros do Conselho de Administração; Comissões Existentes; Sistema de Controlo de Riscos;
Remuneração dos Órgãos Sociais; Regulamentos Internos e
Externos; Normas e Procedimentos; Tarifários; Assembleiasgerais; Competências da Assembleia-geral.

foram eleitos em 2008, para um segundo mandato de 3 anos.

conselho de administração

Gabinete Jurídico
Auditoria Interna

Direcção administrativa e contractos

Compras
Secretaria Geral

Direcção de InformÁtica

Divisão de Suporte e Comunicações
Divisão de Projectos e Desenvolvimento

Direcção de Recursos humanos

Divisão de Obras Sociais
Gestão de Beneficiários e Processamento
Divisão de Gestão e Saúde Ocupacional

direcção comercial formação e cooperação

Divisão de Marketing e Relações Públicas
Formação e Cooperação

Direcção Financeira

Divisão de Gestão e Controlo Financeiro
Contabilidade e Controlo Orçamental

Gabinete de estudos e planeamento

Divisão de Estudos e Análise de Dados
Estatística

Direcção de obras e equipamentos

Divisão de Obras
Obras e Conservação
Gestão Dominal
Sistemas de Informação Geográfica
Divisão de Electricidade e Mecânica

Direc. de operações portuárias e segurança

Divisão de Controlo da Navegação e Pilotagem
Operações Marítimas
Controlo de Operações Terrestres e Logística
Controlo da Actvidade Portuária
Centro de Coordenação de Navios
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3.4. Princípios de Bom Governo (Diagnóstico de Cumprimento)
A APDL enquanto empresa integrante do SEE- Sector Em-

mativos legais regulamentares referentes às boas práticas de

presarial do Estado, deverá orientar o seu governo “por regras

boa governação.

de conduta dos seus dirigentes e trabalhadores, tendo como
objectivo contribuir para a optimização do desempenho das
sociedades e para a divulgação abrangente da informação
referente aos Princípios de Bom Governo (PBG) ao público

No relatório “Princípios de Bom Governo” da DGTF de 2009
a APDL foi considerada “Empresa com elevado grau de cumprimento dos PBG”.

em geral, não apenas no sítio na internet da própria empresa,
mas também no sítio da internet criado pela DGTF - Direcção-

3.4.1. Cumprimento das Medidas de Governação

Geral do Tesouro e Finanças”

Recomendadas

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 49/2007 define

Tendo como base a Check list da Direcção Geral do Tesouro

os princípios de bom governo dirigidos ao Estado (enquanto

e Finanças e respectiva matriz de controlo, foi feita em Junho

accionista e enquanto stakeholder), e às empresas por ele

de 2009 a análise do cumprimento medidas de Governação

detidas, devendo as respectivas administrações fazer a ava-

recomendadas, sendo o resultado apresentado no quadro

liação do cumprimento da adopção e implementação dos nor-

seguinte.

Recomendações

Cumprimento

Prosseguimento da Missão, Objectivos e Princípios Gerais de Actuação
Cumprir a missão e os objectivos económicos, financeiros, sociais e ambientais

√

Elaborar planos de actividades e orçamentos adequados aos recursos e fontes de financiamento
disponíveis

√

Definir estratégias de sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental

√

Adoptar planos de igualdade

√

Informar, anualmente, como foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus objectivos,
da forma como foi cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os
termos do serviço público e em que termos foi salvaguardada a sua competitividade

√

Tratar com respeito e integridade os seus trabalhadores, contribuindo activamente para a sua
valorização profissional

√

Tratar com equidade todos os StAKeHolders e estabelecer e divulgar os procedimentos adoptados
em matéria de aquisição e adoptar critérios de adjudicação orientados por princípios de economia e
eficácia e que assegurem a igualdade de oportunidades

√

Conduzir os seus negócios com integridade, não podendo praticar despesas confidenciais ou não
documentadas

√

Ter ou aderir a um código de ética

√
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Recomendações

2009

Cumprimento

Detenção de sistemas de controlo adequados
Ter Contas auditadas anualmente por entidades independentes

√

Criar e manter um sistema de controlo adequado à dimensão e à complexidade da empresa que deve
abarcar todos os riscos relevantes assumidos pela empresa

√

Prevenção de conflitos de interesses
Os membros dos órgãos sociais devem abster-se de intervir nas decisões que envolvam os seus
próprios interesses

√

Declaração, pelos membros dos órgãos sociais, no início de cada mandato, ao órgão de administração
e ao órgão de fiscalização à Inspecção Geral de Finanças, quaisquer participações patrimoniais
que detenham na empresa, bem como relações relevantes que mantenham com os stakeholders,
susceptíveis de gerar conflitos de interesse

√

3.4.2. Divulgação de Informação Relevante

governo, e respectivo grau de cumprimento, que devem ser
divulgados aos público.

Nos quadros seguintes estão todas os conteúdos informativos referentes à empresa, relativos aos princípios de bom

Recomendações

Cumprimento

Divulgação de Informação no Site do SEE
Estatutos actualizados

√

Ficha sintética da empresa

√

Missão, objectivos, políticas da empresa, obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita

√

Identificação dos membros dos órgãos sociais

√

Estatuto remuneratório fixado

√

Remunerações e demais regalias

√

Regulamentos internos e externos

√

Transacções relevantes com entidades relacionadas

√

Outras transacções

√
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Recomendações

Cumprimento

Análise de sustentabilidade económica, social e ambiental

√

Avaliação sobre o grau de cumprimento dos PBG

√

Apresentação do Código de Ética

√

Informação financeira histórica e actual

√

Apoios financeiros

√

Divulgação de Informação no Site da empresa
História

√

Visão, Missão e Estratégia

√

Estrutura organizacional e funcional da empresa (Organigrama)

√

Identificar os Corpos Sociais

√

Identificar as principais áreas de responsabilidade dos membros do Conselho de Administração

√

Identificar comissões existentes na sociedade
Identificar sistema de controlo de riscos implementado na sociedade

Não se aplica
Em fase de
implementação

Remunerações dos órgãos sociais

√

Regulamentos internos

√

Regulamentos externos

√

Identificação das transacções efectuadas fora das condições de mercado e as relevantes com
entidades relacionadas

√

Análise de sustentabilidade económica

√

Análise de sustentabilidade social

√

Análise de sustentabilidade ambiental

√

Código de Ética

√
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Os pontos da matriz de controlo da DGTF que estão em fase

Também não se verificou qualquer registo relativo a violação

de implementação irão ser concretizados durante 2010, no-

de privacidade de clientes, concorrência desleal, antitrust ou

meadamente a identificação dos principais riscos para a acti-

práticas de monopólio ou corrupção.

vidade para o futuro da empresa e a descrição do sistema de
controlo de riscos implementado na sociedade (incluindo o

A APDL não participa em lobbies e a sua participação na
elaboração de políticas públicas é feito no âmbito da partici-

controlo exercido pelo Conselho de Administração).

pação em organizações e associações do sector portuário e
Em 2009, não foi aplicada a Empresa qualquer coima ou ou-

dando o seu contributo para o desenvolvimento de políticas

tra sanção resultante da não conformidade com leis e regula-

relacionas com o sector marítimo-portuário.

mentos ambientais.

3.5. Preparando o Futuro
O Porto de Leixões, como a maior infra-estrutura portuária

investimentos nas infra-estruras e meios de comunicação e

do Norte de Portugal, desempenha um papel primordial na

informação eficientes, por forma a dar respostas às necessi-

economia da região norte enquanto principal interface de

dades crescentes de rapidez e fluidez dos operadores logísti-

transporte do comércio internacional de mercadorias da

cos que utilizam o porto.

região com o resto do mundo.
Em 2009, o valor total dos investimentos foi de 16,9 miO seu impacte económico multiplica-se em efeitos sobre a

lhões de euros, 67% suportado por financiamento próprio

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

e 33% por financiamento externo. O financiamento externo foi concretizado sob forma de subsídios ao investimento,

No seu conjunto, a actividade portuária do Porto de Leixões
representa globalmente:

1.917 mil euros do POAT – Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes (FEDER) e 3.700 mil euros do Or-

• impacto directo, indirecto e induzido de 5,4% do produ-

çamento de Estado, Cap. 50 – Multimodalidade e Logística.

to interno bruto;
• 4,6% do rendimento disponível do país;

3.5.1. Infra-estruturas

• 6,6% do emprego nacional;

Fazendo um breve resumo dos maiores projectos concluídos

• 13,3% do total de receitas de impostos sobre produtos.

nos dois últimos anos, e cujo maior impacte se fez sentir em
2009, destaca-se:

No plano local a importância económica e social do Porto
de Leixões reflecte-se, de forma imediata, em 5800 postos

•A
 substituição da ponte móvel, que liga Leça a Matosi-

de trabalho, sendo 4200 respeitantes à indústria portuária e

nhos, por uma nova ponte móvel, mais moderna, que

1600 associados à indústria de proximidade portuária.

veio melhorar substancialmente a fluidez do tráfego quer

1

rodoviário quer marítimo. Refira-se ainda que a ponte
A necessidade de aumentar a capacidade de resposta e a
competitividade do porto e aproximá-lo dos requisitos que

móvel de Leixões é quarta maior ponte basculante do
mundo e foi distinguida, em 2009, com o prémio da Eu-

as cadeias logísticas requerem, conduziu a uma aposta em

1
Segundo o “Estudo de Avaliação dos Impactos do Complexo Portuário de Leixões”, datado de Maio de 2008, realizado pelos consultores Armindo Carvalho e
Glória Machado
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ropean Steel Design Awards, promovido pela Europe-

• A Nova Portaria, com equipamento de identificação

an Convention for Construction, que tem por objectivo

e registo de veículos e carga, que permite assegurar a

distinguir as obras mais avançadas na área da constru-

comunicação entre os agentes económicos envolvidos,

ção de estruturas metálicas a nível europeu, tendo sido

controlando de forma automática a entrada e saída de

entregue em Barcelona no decurso daquele congresso.

mercadorias e veículos. A nova portaria está localizada
numa via rodoviária exclusiva, que liga o porto directamente à rede rodoviária nacional.

• As obras marítimas do Terminal Multiusos, localizado no molhe sul, que contemplou uma rampa ro-ro a recuperação de 300 m de cais, a criação de uma nova

Ao nível dos projectos lançados em 2009 e em execução

frente de acostagem com cerca de 200m e a criação

destaca-se o futuro Terminal de Cruzeiros, que prevê um

de terrapleno adicional de cerca de 4ha para áreas de

investimento que ascenderá aos 51 milhões de euros e que

apoio, concebido para todo o tipo de cargas, mas com

dotará o Porto de Leixões com uma serie de infra-estruturas

principal incidência nas cargas ro-ro. Para conclusão do

que visam uma melhor exploração e aproveitamento das po-

terminal falta executar a pavimentação e a iluminação do

tencialidades que oferece o litoral norte e onde ficará também

terrapleno.

integrado um Parque de Ciências e Tecnologias do Mar,
a desenvolver pela Universidade do Porto.
Outro investimento em curso é a Plataforma Logística de
Leixões, adjacente ao porto, com uma superfície de 60ha,
distribuídos por dois pólos, onde está prevista a construção
de naves para actividades logísticas, edifícios de serviços,
apoio a veículos e a motoristas. Para além da ligação ao Porto
de Leixões a Plataforma Logística ficará ligada às redes nacionais rodoviárias e ferroviárias, dispondo de uma estação
ferroviária de mercadorias no pólo 2 da plataforma.
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Todos estes projectos vão melhorar as condições das acessi-

2009

Terminal de Cruzeiros

bilidades marítimas e terrestres do porto, visando:
• Um desenvolvimento sustentável do Porto de Leixões;
• Consolidar e promover a marca “Porto de Leixões” de
uma forma integrada e consequente;
• Incrementar uma oferta de serviços de qualidade, ajustada às necessidades do mercado;
• Melhorar os meios de apoio à actividade portuária;
• Reforçar as condições de integração urbana e de acessibilidades externas ao porto e sua envolvente.

Foi feita uma extensa avaliação do impacte ambiental, que
incluíram estudos de salvaguarda de eventuais achados arqueológicos e prospecção do património subaquático com
meios geofísicos e, ainda, estudos sobre o impacte da obra
nos recursos hídricos, clima, qualidade do ar, ambiente sonoro, paisagem, entre outros.
O material resultante das dragagens está a ser reutilizado na
própria obra evitando a sua descarga no mar.
O projecto desta obra inclui ainda as seguintes medidas de
poupança de energia:

Todos estes projectos foram enquadrados
na nossa política de gestão sustentável.

•O
 s circuitos primários de condensação da rede de climatização do edifício utilizarão água salgada proveniente
de captação efectuada no mar;
•O
 circuito de Águas Quentes Sanitárias prevê a utiliza-

Obras Marítimas
Acompanhamento e monitorização ambiental das empreitadas de construção, por entidades especializadas, que incluí-

ção de painéis solares;
•S
 erão instalados painéis foto voltaicos para a produção
de energia eléctrica.

am prospecções geológicas e geotécnicas.
3.5.2. Processos de Reorganização Internos
Terminal Multiusos
A camada de sub-base do pavimento está a ser executada
com um material designado por ASIC - Agregado Siderúrgico
Inerte para a Construção, em vez dos habituais agregados britados com granulometria extensa de natureza pétrea. Trata-se
de um “material resíduo” (escórias) proveniente da siderurgia,
que foi estudado pelo Centro para a Valorização de Resíduos com vista à sua aplicação em estruturas de pavimentos
rodoviários e que foi considerado pela Agência Portuguesa
do Ambiente como material “não resíduo na utilização” para
construção, nomeadamente, na execução de camadas de pavimentos.

Novo ERP - Enterprise Resource Planning
No sentido da melhoria da informação disponível e da promoção de mecanismos de comunicação e informação interna
entre a empresa e todos os seus trabalhadores/as, foi implementado um novo projecto de reorganização dos processos,
através da implementação do SAP ERP que inclui software
e serviços para gestão do back-office das áreas financeira,
logística, qualidade, ambiente, segurança e recursos humanos. Sendo uma plataforma integrada e transversal permitirá
fornecer informação em tempo útil, partilha de informação de
forma ágil e com fácil reutilização e, ainda, a simplificação
dos processos, trazendo como mais-valias a flexibilização,
integração, melhor controlo e aumento da disponibilidade da
informação.
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“A melhoria da qualidade da informação de gestão é essencial para promover uma melhor
comunicação na empresa e motivar o espírito de coesão organizacional”.
Filipe Martins - Responsável do projecto

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

• Reforçar a imagem corporativa e, em particular, procurar
a satisfação e fidelização dos clientes e das restantes

Iniciou-se em Junho de 2009 a implementação de um Siste-

partes interessadas.

ma de Gestão da Qualidade, contemplando, numa primeira
fase, o Macro-processo do Navio – serviços prestados

O prazo estabelecido para a execução do projecto é de nove

ao navio, com o qual se pretendem alcançar, entre outros, os

meses, sendo o prazo previsto para a obtenção da Certifi-

seguintes objectivos:

cação, pela sujeição a auditorias externas a realizar por uma

• Fomentar a estratégia da melhoria contínua dos serviços
prestados ao navio;

A Política da Qualidade concebida no âmbito do SGQ em

• Impulsionar uma visão sistémica do negócio, com uma

implementação assenta nas mesmas premissas definidas

abordagem por processos característica da actual norma

nas orientações estratégicas da APDL, ao nível da visão, mis-

ISO 9001:2008;

são, valores e objectivos estratégicos, já mencionadas neste

• Implementar a monitorização periódica do desempenho
dos processos organizacionais, fixando métricas e objectivos operacionais, que impactam nos objectivos estratégicos, tornando-os mais eficientes e eficazes;
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Entidade Certificadora, Julho de 2010.

relatório.
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Modelo de Avaliação de Riscos

2009

•C
 onceber, desenvolver e implementar um modelo dinâmico
de avaliação dos riscos da organização, em todas as suas

No final do ano de 2009 foi aprovado pelo Conselho de Administração o Plano de Gestão de Riscos da empresa, estando planeada a sua implementação e conclusão no decurso
de 2010. Este projecto designado por Modelo de Avaliação
de Riscos (MAR) consiste na implementação do Framework
para a avaliação dos riscos da empresa, baseado nas etapas
de um modelo de Enterprise Risk Management (ERM), que
abranja toda a organização e todos os tipos de risco (finan-

componentes;
•O
 bter resultados imediatos do estado actual quanto ao entendimento dos riscos que poderão ameaçar a organização
e que possam interferir negativamente na prossecução dos
seus objectivos;
•D
 esenvolvimento de uma proposta de Plano de Auditorias
Internas baseado no risco.

ceiros, tecnológicos, corrupção/fraude, ambientais e demais
riscos operacionais), visando três principais objectivos:

“Trata-se de um medida importante para melhor identificar e analisar os riscos que ameaçam
os objectivos estratégicos e do negócio da APDL e, consequentemente, minimizar os impactos negativos na geração de valor para o accionista e aos demais stakeholders.
Paula Martins - Responsável Auditoria Interna
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4.
Código de Ética

O Código de Ética da APDL, aprovado em Abril de 2009 e

a todos os trabalhadores/ras e, em geral, a todos aqueles

apresentado a todos os trabalhadores e trabalhadoras na

que, a título permanente ou ocasional, actuem em nome da

reunião geral realizada em Dezembro de 2009, aplica-se

empresa.

Compromissos Ético-sociais
CONFORMIDADE
LEGAL

• Respeitar a lei em geral e todos os regulamentos, normas e procedimentos, nacionais e internacionais,
aplicáveis à actividade da empresa.
• Assumir na sua actuação rigorosos valores morais tais como a honestidade, integridade e transparência.
• Promover o respeito, a correcção e a lealdade nas relações de trabalho, entre todas as pessoas singulares e
colectivas, que interajam no âmbito das actividades da empresa.

INTEGRIDADE

• Respeitar escrupulosamente as regras e normas instituídas quanto ao sigilo e confidencialidade da
informação.
• Não praticar actos de corrupção, em todas as suas formas activas e passivas, quer através de actos e
omissões ou pela criação e manutenção de situações de favor.
• Garantir a qualidade do serviço prestado, promovendo rigorosos princípios de profissionalismo e a
responsabilidade na actuação de todos os serviços da empresa.

PROFISSIONALISMO

• Garantir boas condições gerais de trabalho e zelar pela conservação e protecção do património, físico,
financeiro e intelectual da empresa.
• Garantir a absoluta independência entre os interesses pessoais, de qualquer das partes interessadas, e os da
apdl, evitando situações susceptíveis de originar conflitos de interesses e não usar os poderes atribuídos de
forma abusiva.
• Adoptar as medidas necessárias para a garantir boas condições de saúde e segurança no trabalho a todos
que desenvolvem actividade na empresa e em toda a área portuária.

CONDIÇÕES DE
TRABALHO

• Garantir condições para a actualização e desenvolvimento dos conhecimentos e competências de todos os
seus trabalhadores e trabalhadoras, designadamente, pela promoção de acções de formação sempre que
necessárias.
• Promover a realização profissional e pessoal de todos os seus trabalhadores e trabalhadoras, promovendo
condições para um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
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Compromissos Ético-sociais

• Assegurar a utilização de boas práticas ambientais de forma a prevenir e minimizar os impactes ambientais
decorrentes da actividade.
AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

• Tomar as medidas necessárias para evitar o desperdício e fazer uso das boas práticas de utilização racional
dos recursos naturais.
• Incorporar na gestão da empresa princípios de crescimento sustentável, reconhecendo os impactes
negativos e positivos, ao nível ambiental e social, da actividade desenvolvida, e promover um diálogo
transparente com os stakeholders.
• Respeitar todos os direitos humanos, fundamentais e universais, garantir a liberdade de organização e
associação e assegurar a liberdade de opinião e expressão.

DIREITOS HUMANOS

• Não praticar qualquer tipo de discriminação baseada em critérios como raça, sexo, idade, incapacidade ou
deficiência, orientação sexual, convicções políticas ou ideológicas ou religião.
• Garantir a salvaguarda da integridade física, moral e psicológica de todos que desenvolvam actividade na
empresa, não sendo tolerável qualquer conduta ou acção que vise qualquer tipo de assédio ou forma de
coacção moral ou psicológica ofensivos da dignidade da pessoa humana.

A APDL assume-se como uma empresa socialmente res-

protecção ambiental, rejeitando qualquer comportamento,

ponsável, com um modelo de gestão que perspectiva o seu

atitude ou acção que viole os Direitos Humanos, internacio-

crescimento numa lógica de desenvolvimento sustentável,

nalmente instituídos.

orientado para a criação de valor através de uma eficiente
utilização dos recursos disponíveis, satisfazendo os interesses económicos e sociais das suas partes interessadas, com
respeito pelos valores ético-sociais relevantes e aceites na

Em 2009 não houve registo de qualquer incidente relacionado com discriminação, limitação da liberdade de associação,
trabalho infantil ou trabalho forçado.

comunidade em que se integra e uma pró-activa política de

“De acordo com o nosso modelo de desenvolvimento sustentável integrando, de forma harmoniosa, os domínios económico, ambiental e social, orientamos a nossa politica de gestão
de recursos humanos numa perspectiva da plena motivação e valorização profissional e pessoal de todos os colaboradores/as apostando, decisivamente, na formação profissional como
uma “ferramenta” essencial para o aumento das competência profissionais e permanente
eficiência de todos os serviços.”
Valdemar Cabral - Director Recursos Humanos
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5.
Projecto de
Sustentabilidade

5.1. Plano Operacional de
Sustentabilidade 2009

O conjunto de acções que constituiu este plano foi definido
com a participação activa de diferentes grupos de trabalho,
representativos dos vários sectores da empresa, e ao longo

Para operacionalizar a política de sustentabilidade aprovada

deste relatório iremos desenvolver as acções que, pela sua re-

elaborou-se um Plano Operacional de Sustentabilidade,

levância, se destacaram tendo por referência as “partes interes-

de execução anual, que em 2009 integrava 34 acções, in-

sadas” a que se destinavam e a dimensão da sustentabilidade

seridas em 13 áreas estratégicas distintas, com particular

(social, ambiental ou económica) em que se inserem. Neste

ênfase nas dimensões social e ambiental, e que constituem

capítulo apenas faremos um resumo sobre a concretização das

os compromissos assumidos pela empresa no âmbito da

acções que constituíam o Plano Operacional de 2009.

sustentabilidade.

Área de
actuação

VERTENTE AMBIENTAL

ÁGUA

SUBSTÂNCIAS
PERIGOSAS

EMISSÃO DE GEE
E ENERGIA

QUALIDADE DO
AR E RUÍDO

Acções programadas

Ponto de situação
(em Dezembro 09)

Execução de furos de captação de água para rega das áreas ajardinadas

Em fase de conclusão

Alteração da rede de água (reforço tomadas de caixa)

Concluída

Telemetria (leitura digital de contadores)

Em fase de conclusão

Elaboração do modelo de listagem de substâncias perigosas autorizadas na
APDL

Concluída

Elaboração de manuais de utilização, com disponibilização "On-line" da Ficha de
Segurança dos produtos e afixação nos locais consumo

Em curso

Planos de Formação (rotulagem e classificação dos produtos) / Acções de
Sensibilização (Código IMDG)

Em curso

Auditoria energética

Em curso

Substituição de lâmpadas normais por lâmpadas economizadoras, colocação
de sensores de movimento e/ou luminosidade em corredores e instalações
sanitárias

Em curso

Estudo de viabilidade de produção de energias renováveis para 2010

Transita para 2010

Monitorização do ruído e da qualidade do ar

Em curso
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Área de
actuação

VERTENTE Social

POLÍTICAS
DE APOIO À
COMUNIDADE
LOCAL

HIGIENE, SAÚDE
E SEGURANÇA

VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL E
PESSOAL

PLANO DE
BENEFÍCIOS
SOCIAIS

VERTENTE económica

FORNECEDORES
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GOVERNANCE

Definição dos
documentos
estratégicos

Acções programadas

Ponto de situação
(em Dezembro 09)

Manual de Boas-práticas para racionalização do consumo de energia e de água
e recolha de resíduos domésticos

Em curso

Programa Escola/Empresa - Estágios Profissionais junto de uma escola do
Concelho Matosinhos

Concluída

Criação do Prémio Melhor Aluno ( 12º ano)

Concluída

Elaboração de um plano de visitas das escolas do concelho de Matosinhos

Concluída

Definir programa de actividades do “Dia Aberto do Porto de Leixões”

Concluída

Acção anual de sensibilização sobre SHST

Transita para 2010

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

Transita para 2010

News letter com recomendações específicas em SHST no portal interno da
empresa

Concluída

Elaboração de um plano de visitas para acompanhamento das condições de
SHST nas áreas concessionadas e preparar modelo de relatório associado

Transita para 2010

Reformulação da legislação em matéria de progressão na carreira, privilegiando
o mérito

Transita para 2010

Diagnóstico de necessidades de formação profissional para o próximo ano,
monitorização e avaliação do impacto da formação realizada

Concluída

Elaboração do Manual de Acolhimento

Transita para 2010

Apoio diversificado no âmbito do programa "Novas Oportunidades" para os
trabalhadores/ras

Concluída

Apoio projectos pessoais de valorização profissional

Concluída

Levantamento de boas práticas no âmbito do projecto “Igualdade de Género”

Concluída

Estudo do Clima Social da empresa

Concluída

Plano Benefícios Sociais – Regulamento das Obras Sociais

Em conclusão

Criar uma base de dados que identifique classes de fornecedores/prestadores
de serviço: "os verdes", "os amarelos" e "os vermelhos"

Transita para 2010

Analisar o nível de conformidade com a legislação aplicável à empresas públicas

Concluída

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

Concluída

Elaboração dos princípios éticos de gestão da empresa (Código de Ética) e
respectiva divulgação nos sítios de acesso electrónico interno e externo da
APDL (intranet e internet).

Concluída

Política de Sustentabilidade da APDL
Carta de Princípios para os Concessionários
Carta de Princípios para os Fornecedores

Concluída
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Em síntese, o ponto de situação do cumprimento do Plano
Operacional de 2009 é o seguinte:

executadas

16 (47%)

em curso

12 (35%)

não executadas

As acções em curso serão concluídas em 2010.

6 (18%)

tal de 45 acções, mais 11 acções do que o anterior. Mantiveram-se as áreas de intervenção consideradas mais relevantes
dentro das dimensões da sustentabilidade da empresa, assim

5.2. Compromissos para a
Sustentabilidade

como os grupos de trabalho responsáveis por desenvolver e

Definida uma estratégia de negócio da empresa assente no

plano.

executar as acções dentro de cada área de intervenção. As
acções novas introduzidas representam, no entanto, 50% do

seu desenvolvimento sustentável e aprovada a Política de
Sustentabilidade, o próximo passo passará por aumentar a
capacidade de envolvimento dos agentes, internos e externos, que têm influência na actividade da empresa e que assumem uma importância fundamental para que a criação de
valor possa ser potenciada.

Plano Operacional para 2010
Três novas áreas estratégicas:
•R
 acionalização de consumíveis - a primeira acção

Neste sentido, são objectivos primordiais para 2010:
• Definir um plano de sensibilização e comunicação interna que fomente o reconhecimento e a participação próactiva de todos os trabalhadores e trabalhadoras nas
acções promovidas no âmbito da sustentabilidade.

consistirá no melhoramento da gestão dos consumíveis
utilizados nas instalações sanitárias da empresa, num total de 73 instalações em toda a área portuária.
•G
 estão das áreas ajardinadas - irão ser estudadas
alternativas para as zonas de relva e reforçar-se-ão as

• Promover o envolvimento dos concessionários nas ac-

cortinas arbóreas do porto com o objectivo de continuar

ções do plano operacional que visem as actividades de-

a promover a integração do porto na cidade e diminuir o

senvolvidas nas áreas concessionadas, efectivando assim

impacto visual das operações portuárias procurando-se,

as intenções inscritas na carta de princípios assinada.

ao mesmo tempo, reduzir o recurso ao consumo de bens

• Desenvolver e aprofundar a comunicação com os fornecedores estratégicos no sentido de se irem adoptando
os valores enunciados no Código de Fornecedores.

naturais escassos, nomeadamente da água.
•G
 estão de riscos - no âmbito do Programa de Gestão
de Riscos em implementação na empresa, prevê-se a
realização de uma acção ligada á inventariação e gestão

Estes objectivos serão operacionalizados através de acções

dos riscos da actividade e outra no âmbito das recomen-

concretas do Plano Operacional de 2010, que integra um to-

dações do Conselho de Prevenção da Corrupção.
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Acções que terão grande relevância na prossecução

Acções com grande impacto nas dimensões Social e

dos objectivos primordiais traçados de envolvimento

Ambiental, respectivamente:

das partes interessadas:
• Elaboração de uma Cheklist para acompanhamento das
condições de SHST nas áreas concessionadas e preparação do respectivo plano de visitas com os concessionários.
• Plano de classificação, avaliação de fornecedores e respectivo plano de comunicação de resultados.

• Aquisição de equipamento de medição de ruído que permitirá a monitorização regular do nível de ruído na zona
portuária.
• Instalação de um sistema de regulação de fluxo de iluminação nas zonas públicas.
• A abertura das novas instalações sociais da empresa.
• Elaboração de um Dicionário de Competências por categoria profissional/actividade.
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6.
Relacionamento com as
Partes Interessadas

Existe uma comunicação aberta e regular com as partes inte-

poderá continuar a ser uma

ressadas que directa ou indirectamente se relacionam com a

referência no sector marítimo-

APDL, que se concretiza através de diversos meios de infor-

portuário nacional e concreti-

mação disponibilizados e actualizados pela empresa, como o

zará os objectivos estratégicos

sitio da internet da empresa, a Revista Titan, diversos Comuni-

definidos para o curto e mé-

cados de Imprensa, seminários temáticos, para além dos ins-

dio prazo, desenvolveu-se um

trumentos de gestão estratégica e de comunicação pública

diagnóstico do clima social da

de resultados, como o Relatório e Contas; Balanço Social;

empresa, através da aplicação

Relatório de Sustentabilidade e o Plano Estratégico de De-

um inquérito designado por

senvolvimento do Porto de Leixões (2004-2015). Saliente-se

“Barómetro Social”, no qual

ainda a existência do Provedor do Cliente do Porto de Lei-

todos os colaboradores(as)

xões, que permite, através de um entidade independente, dar

tiveram oportunidade de par-

resposta, rápida e fundamentada, a todas as reclamações dos

ticipar, em absoluto anonima-

utilizadores do porto e, simultaneamente, receber sugestões

to e plena confidencialidade,

de melhoria dos serviços.

através do preenchimento de
um inquérito.

Para além destes instrumentos gerais de comunicação e informação, em 2009 desenvolveram-se acções específicas de

As respostas e o respectivo tratamento estatístico dos inqué-

interacção com as partes interessadas que mais directamente

ritos foram feitos por uma empresa externa, assim se garan-

se relacionam com a empresa.

tindo a confidencialidade do processo. Os resultados foram
apresentados em formato de relatório que foi divulgado por
todos os trabalhadores(as).

6.1. Trabalhadoras e
Trabalhadores

6.1.2. Manual de Boas Práticas no Âmbito da
Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal

6.1.1. Estudo do Clima Social da Empresa
Considerando que só com motivação, empenhamento e envolvimento de todos os trabalhadores(as) é que a empresa

Cientes das nossas responsabilidades como empresa social
mente responsável, consideramos decisivo para a motivação
de todos os colaboradores/as e para o seu envolvimento nos
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objectivos estratégicos da empresa, a concretização de uma

social, realizou-se uma auto-avaliação sobre as práticas de

política social que pondere positivamente os factores para

igualdade de género na empresa.

uma adequada conciliação da vida profissional, familiar e
Através do preenchimento de um questionário especifico, foi

pessoal.

possível obter uma visão do posicionamento da empresa em
Havendo na empresa um conjunto de iniciativas das mais

relação ao referencial nacional, permitindo assim realizar me-

diversas natureza que, de uma forma sistemática e regula-

lhorias ao nível de algumas práticas, nomeadamente no que

mentada, abrangem um conjunto significativo de beneficiários

se refere à utilização da linguagem inclusiva nos documentos

e que visam preconizar a melhoria das condições de vida e

estratégicos da empresa.

de trabalho dos trabalhadores/ras, desenvolveu-se um projecto para sistematizar, divulgar e promover as nossas boas
práticas ao nível da protecção na saúde e apoio na doença,
incentivos à natalidade e apoios à infância e apoios à educação, que se concretizou na elaboração de um manual de boas
práticas ao nível da igualdade de género e conciliação da vida

Na sequência desta iniciativa realizou-se uma acção de formação, organizada segundo o referencial de formação da CIG –
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a que se
acrescentou um módulo temático específico sobre linguagem
inclusiva.

profissional, familiar e pessoal.
O manual insere-se num projecto mais vasto da empresa no
âmbito do Programa Operacional Potencial Humano (POPH)

6.1.4. Apoio Diversificado no Âmbito do Programa
“Novas Oportunidades”

Eixo Prioritário 7 – Igualdade do Género, constituindo um ins-

Realizaram-se duas acções de RVCC (Reconhecimento, Vali-

trumento de capitalização de recursos, fidelização e motiva-

dação e Certificação de Competências), na qual participaram

ção dos trabalhadores/as visando uma maior produtividade,

10 trabalhadores/as, dos quais 7 obtiveram o 9º ano e 3 obti-

com impacto determinante ao nível da reputação e imagem

veram o 12º ano de escolaridade.

da empresa.

6.1.3. Diagnóstico da Posição da Empresa em Relação
à Igualdade de Género
Com o objectivo de desenvolver competências internas ao
nível da igualdade de género e
linguagem inclusiva, nomeadamente, para sensibilizar os trabalhadores/as para os conceitos
e práticas nestes domínios, para
a necessidade e benefícios de
promover comportamentos inclu-

Entrega de Diplomas

sivos, associados a uma participação equilibrada de mulheres
e homens, e para que os docu-

6.2. Concessionários

mentos internos e de comunicação com o exterior reflictam esta

Toda a actividade de movimentação de mercadorias está con-

dimensão da responsabilidade

cessionada a empresas privadas, assegurando cada uma delas a movimentação de cargas específicas.

32

R E L AT Ó R I O D E S U S T E N TA B I L I D A D E

2009

PETROGAL – Petróleos de Portugal, S.A.

CEPSA – Companhia Portuguesa de Petróleos, Lda.

Explora o Terminal de Petroleiros, que se destina à movimen-

Recepção de produtos asfálticos e combustíveis através de

tação de produtos petrolíferos, aromáticos e outros, e o Termi-

dois pipelines localizados na Doca 2 Sul, e de combustíveis

nal Oceânico, utilizado para a movimentação de petróleo bru-

no Posto B do Terminal Petroleiro.

to estando localizado no exterior do Porto de Leixões, na área
de domínio público marítimo sob a jurisdição da APDL. Os

REPSOL Portuguesa, S.A.

terminais petroleiros estão ligados com a Refinaria de Leça da

Recepção de combustíveis líquidos, gases de petróleo lique-

Palmeira através de oleodutos e gasodutos.

feitos e asfaltos através de pipelines localizados no Molhe Sul.

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

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

Responsável pelos serviços de movimentação de contentores

CIMPOR, Indústria de Cimentos, S.A.

de e para os navios e respectivas operações respeitantes a

Recepção, armazenagem e expedição de cimento.

mercadorias transportadas em contentores (parqueamento,
recepção e expedição de contentores, armazenagem, conferência, assistência a contentores frigoríficos entre outras), e

6.2.1. Carta de Princípios para Concessionários

ainda pela carga não contentorizada que constitua comple-

Tendo em consideração o papel determinante que as empre-

mento da carga dos navios acostados nos terminais de con-

sas concessionárias do porto detêm na prossecução da po-

tentores.

lítica de sustentabilidade da APDL, no dia 16 de Outubro de

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

2009 foi assinada uma Carta de Princípios entre a APDL e
todos os concessionários do porto.

Responsável pelos serviços de movimentação da carga geral fraccionada e granéis de e para os navios, compreende

Esta carta de princípios visa um conjunto de compromissos,

ainda as operações de recepção e estiva ao embarque e as

assumidos por todas as partes envolvidas, nomeadamente na

operações de desestiva e levante ao desembarque, a arma-

adopção, nas políticas de gestão de cada empresa, de prin-

zenagem e a prestação de outros serviços complementares,

cípios de ética, protecção do ambiente, promoção das con-

assim como a movimentação de contentores, quando estes

dições de trabalho, cumprimento dos requisitos legais aplicá-

constituem complemento de carga do navio atracados nos

veis e incremento da competitividade do porto.

cais convencionados.
SILOS DE LEIXÕES - Unipessoal, Lda
Responsável pelo serviço de recepção, movimentação, armazenagem, expedição e transporte de matérias-primas alimentares e produtos conexos.
DOCAPESCA – Portos e Lotas, S.A.
Serviço de descarga, venda e expedição de pescado no Porto
de Pesca de Matosinhos.
ED&FMAN Portugal, Lda.
Armazenamento de produtos líquidos a granel para fins alimentares, nomeadamente melaços e seus derivados.

Cerimónia de assinatura da Carta de Princípios
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Com a consagração destes princípios, a APDL pretende re-

6.4. Comunidade Local

forçar as relações de confiança e transparência, o espírito de
cordialidade e cooperação e um sentido de responsabilidade
social na promoção e desenvolvimento de um Porto de Leixões cada vez mais competitivo.

6.4.1. Dia Aberto do Porto de Leixões
Com o objectivo de reforçar a ligação do Porto de Leixões
com a população local, foi criado o “Dia do Porto de Leixões”.

6.3. Fornecedores
Em 2009 foi também aprovado o Código de Conduta para
fornecedores da empresa.

Em 2009 a data consagrada para o evento foi o dia 17 de
Outubro de 2009.
Neste dia, a empresa abriu as portas do porto à comunidade
local tendo sido visitada por cerca de 2 000 pessoas, tendo-

Este código visa estabelecer um compromisso entre a APDL

se realizado vários eventos festivos, de acesso livre a todos

e os seus fornecedores de produtos e serviços, relativamente

aqueles que quiseram participar, incluindo visitas guiadas à

aos princípios que devem ser assumidos, e tidos em conside-

área portuária, abertura ao público do Molhe Sul, com anima-

ração por ambas as partes, no seu relacionamento comercial.

ção de rua, passeios em trikes e visitas a embarcações.

Com este documento pretendemos contribuir para uma pers-

Foi ainda organizada uma exposição sobre o “Espolio do Por-

pectiva mais alargada de desenvolvimento sustentável das

to de Leixões” , incluindo um filme sobre a construção do por-

empresas e até da comunidade envolvente, forçando a que

to, que esteve patente a todos os visitantes no Auditório do

todos os fornecedores estratégicos assumam uma conduta

Porto de Leixões.

ética relevante em matéria da Responsabilidade Social das
Empresas.
São objectivos fundamentais o incrementar de uma boa informação e comunicação, a garantia da qualidade dos produtos
e serviços a prestar e, ainda, o assumir de boas práticas e o
cumprimento da lei e regulamentação aplicável à actividade
no âmbito da segurança e ambiente.
O plano de comunicação deste código e a sua divulgação
pelos fornecedores constituem uma das acções do plano
operacional de sustentabilidade de 2010.
Em 2009, no âmbito do processo da certificação da qualidade em curso na empresa, foram já avaliados 9 fornecedores,
prevendo-se que em 2010 esta avaliação se estenda a outros
20 fornecedores ou prestadores de serviço.
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6.4.2. Colaboração com Escolas do Conselho de

ram ministradas nas nossas instalações, com possibilidade

Matosinhos

de exercitar na prática algumas das situações estudadas.

Programa escola/empresa – estágios profissionais

Complementarmente foi oferecido àquela escola um subsídio

Estabeleceu-se um Protocolo com a Escola Secundária da

de 1.130 Euros para a compra do software de SIG (ArcView)

Boa Nova, de Leça da Palmeira, no âmbito do qual algumas

que serviu de apoio à formação prática.

disciplinas do curso profissional de Gestão do Ambiente, fo-

“A parceria com a APDL baseada no apoio físico, monetário e humano, permite uma troca
de experiências altamente dignificante para a nossa Escola, permitindo que os alunos se
integrem com mais facilidade na comunidade envolvente e no mundo do trabalho. Parcerias
como estas engrandecem a nossa Escola.”
Isabel Linhares - Professora da Escola Secundária da Boa Nova

Prémio Aprender Para Depois Liderar

O regulamento foi elaborado em parceria com a Direcção Re-

Pela primeira vez foi atribuído pela empresa um prémio de

gional de Educação do Norte (DREN) que no final do ano

500 euros para os melhores alunos do 12º ano das Escolas

indicou os alunos a premiar.

Secundárias do Concelho de Matosinhos, da via ensino e da
via profissional.

Cerimónia de entrega dos prémios

35

2009

R E L AT Ó R I O D E S U S T E N TA B I L I D A D E

Visitas de escolas ao Porto de Leixões
Em 2009 o Porto de Leixões recebeu 60 visitas de estudo,
que envolveram 2.617 alunos, do ensino básico, secundário,
profissional e superior.
A promoção e acolhimento de visitas ao Porto de Leixões tem
como principal objectivo promover a integração urbana do
porto dando a conhecer as suas valências e áreas de intervenção, incluindo as actividades portuárias e logísticas.

6.4.3. Outras Iniciativas de Carácter Cultural e Social
Capela de Santo Amaro
Reconstrução da fachada da Capela de Santo Amaro, em
Matosinhos, 50 anos depois de ter sido demolida devido às
transformações urbanistas relacionadas com à construção do
Porto de Leixões, nos anos 40.

Almoço na cantina da APDL

Incentivos culturais e recreativos
No âmbito de uma política de mecenato cultural desenvolvida
em parceria com algumas entidades locais, com particular relevância para o Porto de Leixões, foi aprovado um orçamento
que disponibilizou cerca de 122 000 euros a várias organizações sócio-culturais, delas se destacando:
• Ciclo de Piano da Associação Comercial do Porto
• Fundação de Serralves
• Bombeiros Voluntários de Matosinhos e Leça
• Cruz Vermelha Portuguesa
• ATI – Amigos de Terceira Idade de Leça da Palmeira
•A
 NCIMA – Associação para a Animação da Cidade de
Matosinhos, (festas de Matosinhos)
•C
 omissão de Festas do Mártir de S. Sebastião, para os
festejos em honra do padroeiro de Matosinhos
• Liga de Amigos do Hospital Pedro Hispano

Fachada da Capela St. Amaro

• Stella Maris de Leixões

Casa da Arquitectura

Formação Aposentados

A APDL cedeu ao Município de Matosinhos o terreno onde irá

No Centro de Formação da empresa realizaram-se em 2009

ser construída a futura Casa da Arquitectura.

duas acções de inglês, quatro acções de informática e uma

Estas instalações, que irão ser geridas pela Associação Casa

acção de “Mundo Actual”, integralmente destinadas aos apo-

da Arquitectura, incluem uma biblioteca, sala de conferências,

sentados da empresa, nela tendo participado 72 ex-trabalha-

área expositiva e auditório.

dores/ras num total de 140 horas de formação.
Este programa tem como objectivos principais, além da ocupa

Cedência do serviço da cantina

ção das pessoas, a manutenção da ligação à empresa, onde

Durante a época balnear mais de 850 crianças e jovens utili-

trabalharam durante a sua vida activa, proporcionando-lhes ao

zaram as nossas instalações no âmbito de programas desti-

mesmo tempo a possibilidade de aprenderem novos conteú-

nados a ocupação dos tempos livres, promovidos por organi-

dos, em matérias actuais e que lhes sejam úteis.

zações sociais locais.
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Equipamentos de apoio às praias de Matosinhos
Numa perspectiva de valorização do espaço e melhoria das
condições para os utilizadores, foram construídos vários equipamentos de apoio às praias de Matosinhos, nomeadamente,
balneários e instalações sanitárias e também instalações para
o funcionamento das escolas de Surf, em substituição dos
contentores onde habitualmente funcionavam.

6.5. Parcerias e Protocolos
Internacionais
Cooperação com Países Africanos de Língua Oficial

Instalações de apoio à praia de Matosinhos

Portuguesa (PALOP)
Os projectos desenvolvidos no âmbito da cooperação traduziram-se, essencialmente, na participação de Técnicos dos
portos de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau e S. Tomé e
Príncipe, em 8 acções de formação realizadas no Centro de
Formação do Porto de Leixões, num total de 26 participantes
e 159 horas de formação.
Projecto Cruise Atlantic Europe e Projecto CTUR - Cruise Traffic and Urban Regeneration of city port heritage
as key for the sustainable economic, social and urban
development
Com o objectivo de promover o novo terminal de cruzeiros, a
APDL aderiu a estas duas iniciativas internacionais. A primeira
é um projecto que envolve, além do Porto de Leixões, os portos de Cork, Bilbau, Corunha, Lisboa, Dover e Lorient, e visa

Cruise Atlantic Europe em Hamburgo

reforçar a posição do espaço atlântico no mercado europeu
do turismo de cruzeiros, pela criação e promoção de novos
produtos turísticos que valorizem a cultura e identidade atlântica. O projecto CTUR, com o apoio do Programa URBACT II
– European Programme for Urban Sustainable Development,
envolve um consórcio constituído por 12 parceiros de diversos países, onde se inclui a APDL e a Câmara de Matosinhos
em representação de Portugal, e tem como objectivo a melhoria da integração dos espaços de fronteira urbano-portuária,
através do desenvolvimento do turismo de cruzeiros.

Seminário do Projecto CTUR
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7.
Dimensões da
Sustentabilidade

7.1. Dimensão Social

ano anterior, sendo 46% residentes na área do conselho de
Matosinhos.

7.1.1. Caracterização dos Recursos Humanos
A 31 de Dezembro de 2009 o quadro de pessoal da empresa era constituído por 218 efectivos, menos 6 que no

Rotatividade de Pessoal

Em 2009 cessaram funções 11 trabalhadores/ras e entraram
5, o que corresponde a uma taxa de rotatividade total de
- 2,8%.

Mulheres

Homens

Nº de saídas

4

7

Nº de entradas

2

3

2,5%

2,9%

Mulheres

Homens

0

0

26 – 35 anos

26

27

36 – 45 anos

30

41

> 45 anos

25

69

Taxa de rotatividade

trabalhadores/ras por Nível Etário (N.°)
< 25 anos
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Todos os trabalhadores/ras têm contratos individuais de tra-

2% estão com contrato a termo, tendo todos um regime de

balho, 98% vinculados por contractos sem termo e apenas

trabalho a full-time.

trabalhadores/ras por Vínculo Contratual (N.°)
Contratos de trabalho sem termo
Contratos de trabalho a termo
TOTAL CONTRATOS

Mulheres

Homens

79

135

2

2

81

137

A estrutura hierárquica é composta por 34 cargos de chefia,

O Conselho de Administração integra uma mulher e o Con-

dos quais 9 são de Direcção. As mulheres ocupam 41% des-

selho Fiscal 3 mulheres, o que acontece pela primeira vez na

tes lugares, a maioria em cargos de chefias intermédias.

história da empresa.

trabalhadores/ras por estrutura Profissional (N.°)

Mulheres

Homens

1

2

28

51

Quadros médios

5

10

Quadros intermédios

0

0

44

56

Profissionais semi-qualificados

0

15

Profissionais não qualificados

3

3

Dirigentes
Quadros superiores

Profissionais altamente qualificados

Numa análise à média dos salários base por género, as renu-

Refira-se que o rácio entre o salário mais baixo da empresa e

merações têm um rácio de 1,1 favorável aos homens, o que

o salário mínimo nacional é de 1,91.

se deve, essencialmente, ao facto de estes terem uma maior
antiguidade na empresa e por isso estarem no topo da respectiva carreira e terem um maior número de diuturnidades.
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Remuneração base média por ESTRUTURA Profissional

2009

Mulheres

Homens

Dirigentes

5.438,52

5.898,00

Quadros superiores

2.680,78

2.936,11

Quadros médios

1.754,70

2.173,29

0

0

1.363,75

1.436,60

0

1.143,92

1.126,30

1.002,60

Quadros intermédios
Profissionais altamente qualificados
Profissionais semi-qualificados
Profissionais não qualificados

Relativamente à política de recrutamento de pessoal, os pro-

rança em vigor na empresa e da utilização dos EPI (equipa-

cedimentos para a contratação de pessoal estão definidos e di-

mentos de protecção individual).

vulgados e são constituídos por um fluxo de tarefas directamente

A par destas medidas, foi criada uma biblioteca de SHST, dis-

conexionadas por forma a que, atempadamente, se dê respostas

ponibilizada na página da intranet da Direcção de Recursos Hu-

ao programa anual de gestão de recursos humanos da empresa.

manos, com diversas informações técnicas e notícias, e foi ainda
fornecida uma agenda de bolso anual com conteúdos de SHST.

Anualmente é feito o processo de avaliação de desempenho,
que é obrigatório e abrange a totalidade do activo do pessoal.

Programas de aconselhamento, prevenção e controlo

Além da avaliação anual foi efectuada avaliação extraordinária

do risco

a 27% dos activos, para efeitos de progressão na carreira.

No âmbito do Plano Operacional para a Sustentabilidade, o
grupo de trabalho de SHST deu início a um projecto relativo

7.1.2. Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

à gestão das substâncias e misturas químicas, que tem como
objectivo a identificação de todas os produtos químicos ad-

Com o objectivo de reforçar a cultura de segurança da empresa,

quiridos pela empresa, a criação de uma base de dados de

durante o ano de 2009 desenvolveram-se as seguintes acções no

fichas técnicas e de segurança e definição de um procedi-

âmbito da segurança, higiene e saúde no trabalho (SHST):

mento de gestão deste tipo de produtos.

Programas de educação, formação e sensibilização

Saúde Ocupacional

Nesta área, a formação realizada centrou-se em matérias direccio-

O programa de monitorização e medição contemplou o es-

nadas para grupos profissionais com riscos específicos, nomeada-

tudo de alguns agentes no posto de trabalho, tais como o

mente análise de vibrações, esterilização, exposição ocupacional a

ruído ocupacional, qualidade de ar interior e iluminância, bem

agentes químicos e certificação profissional (ISPS - International

como parâmetros relativos à qualidade dos alimentos e da

Port Security Code e STCW - International Convention on Stan-

água para consumo humano.

dards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Em termos de saúde no trabalho, a promoção da saúde ocupa

Foi dada continuidade ao plano anual de informação e sensi-

cional incluiu o habitual programa de vacinação do tétano e

bilização dos trabalhadores/ras da empresa e prestadores de

gripe, a realização dos exames médicos e complementares

serviços externos (PSE), ao nível das regras gerais de segu-

anuais (sangue, urina, electrocardiograma, testes de visão e
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audição, mamografias e ecografias mamárias), o aconselha-

O plano contemplou as seguintes acções: definição de um flu-

mento do exercício físico regular e informação relativa às boas

xograma com os passos a seguir, criação de um KIT de preven-

práticas alimentares, etc.

ção, criação de um KIT de tratamento anti-viral, distribuição de
doseadores de desinfectante, instituição da etiqueta respirató-

Prevenção da gripe A (H1N1)

ria no Centro de Assistência da APDL para os beneficiários com

A empresa preparou um plano de contingência tendo em

sintomas de gripe, promoção da vacinação anti-gripal sazonal,

conta as recomendações da Direcção Geral de Saúde e as

elaboração de cartazes e folhetos informativos e sua distribui-

categorias profissionais prioritárias, no sentido de minimizar o

ção. Esta iniciativa abrangeu a Comunidade Portuária, nomea-

impacto da pandemia no normal funcionamento da empresa e

damente os concessionários TCL e TCGL, que foram incluídos

manter os serviços essenciais em funcionamento.

nos grupos profissionais prioritários do Porto de Leixões.

2007

2008

2009

Variação
08/09

384 231

371 990

358 952

-4%

Nº de dias de trabalho perdidos (de calendário)

268

417

44

-89%

Taxa de absentismo (Horas ausência/potencial máximo de trabalho)

2,80

2,66

3,89

32%

Nº total de acidentes de trabalho

17

7

4

-43%

Nº acidentes de trabalho com baixa

13

5

3

-40%

0

0

0

0%

0,70

1,12

0,12

-95%

Índice de frequência (Total acidentes c/ baixa /Horas trabalhadas X
1.000.000)

33,83

13,44

8,36

-38%

Índice de sinistralidade (Total acidentes/nº médio trabalhadores)

0,075

0,031

0,018

-41%

Principias indicadores no âmbito SHST
Nº de horas trabalhadas

Nº óbitos de trabalho
Índice gravidade (Total dias perdidos/Horas trabalhadas X 1000)

Nota: No cálculo da taxa de absentismo excluíram-se as ausências por motivo de estudo/exames e por licença de maternidade e paternidade.

De referir que a empresa tem um grupo de trabalho de SHST,

7.1.3. Formação Profissional

composto por 8 elementos (o que corresponde a 3,6% do
total de trabalhadores/ras), de diversas áreas operacionais da
empresa. Este grupo assegura que esta área esteja envolvida
na melhoria das condições de trabalho, através do desenvolvimento de iniciativas no âmbito da prevenção de riscos e elaboração, implementação e avaliação de planos de prevenção.
O montante global investido em segurança e prevenção de
riscos profissionais foi de 5.951 mil euros.
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A formação profissional realizada pelos trabalhadores e trabalhadoras da empresa resulta do diagnóstico de necessidades
de formação realizado no final de cada ano civil para o ano
seguinte. Este diagnóstico tem a participação activa de todos
os trabalhadores e respectivas chefias.
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Nº de horas de formação por ESTRUTURa profissional

2009

Mulheres

Homens

Total

0

41

41

Quadros superiores

856

2.589

3.445

Quadros médios

441

539

980

35

0

35

1.524

1.359

2.883

0

84

84

1,5

205

207

2.858

4.817

7.673

2007

2008

2009

Variação
08/09

1.988

1.280

342

-73%

Gestão Portuária e Infra-estruturas

888

1.187

776

-35%

Novas Tecnologias da Informação

366

2.110

2.549

21%

1.882

1.425

1.387

-3%

597

235

791

237%

2.124

2.338

1.829

-22%

Total de horas de formação

7.845

8.576

7.673

-11%

Índice de formação

39,2

37,6

34,7

-8%

Dirigentes

Quadros intermédios
Profissionais altamente qualificados
Profissionais semi-qualificados
Profissionais não qualificados
TOTAL

Horas de formação por área de formação
Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional

Recursos Humanos
Economia e Finanças
Outras

Nota: Índice de formação = média de horas de formação por trabalhador (a)

Destacam-se as acções realizadas internamente no âmbito da
sustentabilidade e da responsabilidade social:

• Igualdade de Género e Linguagem Inclusiva
Em Dezembro de 2009 realizou-se uma acção de formação, organizada segundo o referencial de formação da

• Sensibilização sobre rotulagem e classificação,
código IMDG
Em Maio de 2009 realizou-se uma acção sobre o código IMDG – International Maritime Dangerous Goods,
na qual participaram os Técnicos Superiores da área da

CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género,
a que se acresceu um módulo temático específico sobre
linguagem inclusiva, com o objectivo de promover a utilização de uma linguagem inclusiva nas comunicações escritas da empresa.

Segurança e Ambiente da Direcção de Operações Portuárias e Segurança.
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7.1.4. Projectos Internos de Responsabilidade Social

que se refere aos apoios facultados para a protecção da saúde e tratamento na doença, como evidenciam os valores do

A empresa tem uma clara preocupação com o bem-estar e

quadro seguinte.

qualidade de vida dos que nela trabalham, nomeadamente no

BENEFICIÁRIOS
Sistema complementar de saúde (Titulares activos e
aposentados+familiares)

2007

2008

2009

Variação
08/09

2.997

2.919

2.853

-2,3%

2.452

2.315

2.267

-2,1%

67,9

62,9

69,3

10,2%

214,8

226,1

167,5

-25,9%

7,5

7,7

5,9

-23,4%

encargos
Saúde e protecção na doença (103 euros) (inclui sistema complementar
de saúde, seguro de doença de grupo e medicina do trabalho)
Apoio na infância e na educação (103 euros)
Valorização profissional (103 euros)
Segurança e prevenção de riscos profissionais (103 euros)

Reestruturação das Obras Sociais da empresa

Centro de Assistência, com as mesmas valências, nomea-

Numa perspectiva de viabilidade económica e também de

damente consultas médicas, centro de enfermagem, siste-

melhoria da assistência médico-hospitalar e medicamen-

ma de conta-corrente e pagamento mensal faseado.

tosa dos trabalhadores e trabalhadoras da empresa, bem

Com esta alteração foi possibilitado a todos os beneficiários/as,

como dos aposentados e respectivos agregados familiares,

com contrato de trabalho em funções públicas, o usufruir de

foi decidido transformar as Obras Sociais da empresa num

uma rede de assistência mais vasta sem perda de beneficio

Subsistema Complementar de Saúde, mantendo o seu

social.
Rastreio das doenças cardiovasculares e da diabetes
Com o objectivo de promover hábitos de vida saudáveis
junto de todos os trabalhadores e trabalhadoras, activos e
aposentados, e seus familiares directos, as Obras Sociais
da empresa promoveram algumas actividades de sensibilização para a prevenção e vigilância das doenças do coração
e da diabetes. Estas iniciativas foram realizadas nos meses
em que se comemoravam os dias mundiais destas duas doenças e, nas duas iniciativas, participaram um total de 186
beneficiários.

Centro de Assistência
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No mês de Maio, “Mês do Coração”, realizou-se o rastreio para

2009

7.2. Dimensão Ambiental

avaliação do risco cardiovascular, através de:
• Exames de avaliação dos parâmetros relevantes (peso,
tensão arterial, pesquisa de glicemia capilar, colesterol e
triglicerídeos, entre outros);
• Realização de Electrocardiograma, aos beneficiários com
risco cardiovascular alto (> 39 pontos);
• Distribuição de panfleto alusivo ao tema;
• Divulgação das actividades promovidas por várias enti-

O Plano Operacional de Sustentabilidade de 2009 deu particular atenção às matérias ambientais com o objectivo de serem desenvolvidas acções no sentido de melhorar, prevenir
e minimizar os impactes resultantes da actividade portuária.
Concentrou-se a atenção nas acções que promoveram a poupança de energia e da água, e que permitiram, de facto, reduzir os consumos, como comprovam os valores de consumos.

dades (Câmara Municipal, Centro de Saúde local, Fun-

Além destas acções desenvolveu-se ainda outro projecto que

dação Portuguesa de Cardiologia, entre outras).

trouxe também um importante passo para a promoção da qua-

No mês de Novembro, mês em que celebrou no dia 14 o Dia
Mundial da Diabetes, foram realizadas as seguintes iniciativas:

lidade ambiental e que foi a execução da rede de drenagem
das águas residuais domésticas provenientes de todas as
instalações sanitárias existentes na área do Porto de Leixões.

•E
 xames de avaliação dos parâmetros relevantes (peso,
altura, índice de massa corporal, perímetro abdominal,
entre outros);
• Distribuição de panfleto alusivo ao tema;

Foram ainda realizadas campanhas de monitorização da qualidade do ar e ruído na área portuária, no âmbito da responsabilidade da empresa ao nível da implementação do plano anual
de monitorização e fiscalização ambiental.

• No caso da diabetes estar diagnosticada, reencaminhou-se
o utente para uma consulta de Podologia e Nutricionista,

De seguida apresenta-se um quadro resumo dos indicadores

também incluídas nesta iniciativa.

mais relevantes ao nível da dimensão ambiental.

2007

2008

2009

Variação
08/09

11433377

12566739

11225003

-10,7%

3498217

4090052

3957943

-3,2%

Consumo de água total (m3)

72510

84343

63069

-25,2%

Consumo de água pela APDL - rega e serviços (m3). Exclui a água
fornecida a navios e aos particulares a operarem no porto

24837

25303

18921

-25,2%

Produção de resíduos total (ton)

3129

4198

4427

5,5%

Resíduos não perigosos (ton)

2168

2070

1591

-23,1%

Resíduos perigosos (ton)

960

2128

2836

33,3%

Resíduos valorizáveis (ton)

487

437

197

-55%

2642

3761

4230

12,5%

183331

159129

187846

18%

11

5

2

-60%

Indicadores Ambientais
Consumo total de electricidade (KW/h)
Consumo total de electricidade pela APDL (KW/h)

Resíduos não valorizáveis (ton)
Sedimentos resultantes de dragagens (m3)
Número de derrames
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• Instalação de um sistema de Telemetria, o objectivo

7.2.1. Água

desta acção foi melhorar o controlo dos consumos de água
Racionalização dos consumos de água

da rede de abastecimento, através da colocação de um

Com o objectivo de reduzir o consumo da água potável, foram

sistema de telemetria (leitura digital dos contadores). Este

realizadas várias iniciativas em 2009, designadamente:

sistema permite a leitura remota dos contadores, através
de um sistema de rádio frequência, que traz as seguintes

• Foram executados furos para captação de água doce

vantagens:

destinada à rega das áreas ajardinadas, actualmente rega-

- Aumenta a frequência das medições, melhorando assim

das com água potável da rede, nas seguintes áreas:

o controlo dos consumos;

- Portaria 3 Sul;

- Fácil leitura de todos os contadores, mesmo os de difícil

- Viaduto da Via Rápida;

acesso;

- Edifício Central e Alfandega;

- Leituras mensais;

- Portaria Principal de Leixões.

- Integração de valores de leitura no sistema ERP com

Além da execução dos furos, foram ainda feitos os trabalhos

simplificação da facturação;

de instalação dos sistemas de bombagem em todos os furos.

- Detecção de fugas e emissão de alarmes de intervenção
imediatos;

• Foi executada uma alteração física da rede de água

- Registo e detecção de contra-fluxos na rede.

que se consubstanciou na alteração das tomadas de caixa
de abastecimento de água dos cais do porto, com o objecti-

As acções de melhoria implementadas tiveram já em 2009 um

vo de evitar perdas e usos indevidos da água.

impacte positivo nos consumos de água da empresa, -25,2%

Procedeu-se ainda à alteração de outros dispositivos da

de consumo, permitindo reduzir os desperdícios e efectuar

rede de abastecimento, nomeadamente, os contadores e as

um melhor controlo da utilização da rede de água, conforme

válvulas, de forma a permitir um melhor controlo da utilização

mostram os dados dos gráficos seguintes.

e consumo da água da rede.

consumo de água
100000
80000

Consumo - Total

84.343
63.069

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

m3

60000
42.173
40000

31.535

25.303
20000

16.867

12.614

0
2008
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2009

consumos de água por destino

30%

50%
Abastecimento de navios
Consumo na APDL (serviços, rega, etc.)
20%

Consumos de particulares (concessionários,
clubes, etc.)

consumo de água
6,00

90.000
84.343

80.000
70.000

5.39

4.85

5,00

72.510

4.46
63.069

60.000

4,00

50.000
3,00
40.000
30.000
Consumo total de água (m3)

2,00

20.000
1,00
10.000

Consumo de água (m3) / 1000 ton carga
movimentada

0

0,00
2007

7.2.2. Energia e Emissões

Energia
Racionalização dos consumos de energia
A redução dos consumos de energia foi um dos objectivos
traçados no plano operacional de sustentabilidade, tendo
sido realizadas em 2009 as seguintes iniciativas para a sua
concretização:

2008

2009

• Auditorias energéticas aos edifícios e instalações
eléctricas
Em colaboração com a AdePorto – Agência de Energia do
Porto, foi feita uma auditoria ao edifício central da empresa,
com o objectivo de criar condições para a racionalização dos
consumos energéticos e a melhoria das condições de conforto.
Esta auditoria decorreu durante 2009 e incluiu levantamento
de dados, auditoria energética e à qualidade do ar interior,
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elaboração do diagnóstico energético-ambiental e de pla-

no Porto de Leixões, (iluminação pública), nas seguintes áre-

nos de racionalização energética e de melhoria da qualidade

as: sob o viaduto da Via Rápida e Sector E; Cais Norte Oeste

do ar interior para implementação de eventuais medidas cor-

e via de acesso à marina; parques de estacionamento e área

rectivas recomendadas.

envolvente ao Centro de Formação e Alfândega. A implementação deste sistema permitirá deduções de emissões de CO2

• Colocação de sensores de movimento e/ou luminosidade em corredores e instalações sanitárias em to-

de cerca de 52 TonCO2, com um investimento cujo retorno,
considerando apenas a energia eléctrica, é inferior a 3 anos.

dos os edifícios e substituição de lâmpadas normais
por economizadoras

Em 2009 houve uma redução do consumo total de

Foram colocados sensores e substituídas as lâmpadas, sem-

energia de 7.5%. Esta redução resulta da diminuição do

pre que se justificou, em algumas instalações da empresa.

consumo dos dois tipos de energia (directa e indirecta), embora a energia directa consumida tenha uma maior redução

Ainda relativamente às acções para a poupança de energia,
foi iniciado o processo de concurso público para aquisição
de equipamento que permita o controlo e regulação do fluxo
luminoso para os sistemas de iluminação exterior instalados

percentual, - 9,3% que em 2008, representando este tipo de
energia 68% da energia total consumida pela APDL. No quadro seguinte pode ver-se a evolução dos consumos por tipo
de energia.

2007

2008

2009

% Variação
08/09

33.885

32.738

29.724

-9,2%

Gasolina de viaturas

115

117

49

-57,7%

Gás Propano

426

455

426

-6,4%

Total Energia Directa

34.426

33.310

30.199

-9,3%

Electricidade Média Tensão

11.085

13.052

12.653

-3,1%

Electricidade Baixa Tensão

1.509

1.673

1.596

-4,6%

Total Energia Indirecta

12.594

14.724

14.249

-3,2%

Total Energia Consumida

47.020

48.034

44.448

-7,5%

Consumo de energia APDL (Gj)
Gasóleo
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2009

consumo de ENERGIA APDL (GJ)
50.000

48.034

47.020

40.000

34.426

44.448
33.310

30.199

30.000
Energia Total APDL
20.000

14.724

12.594

Energia Directa

14.249

10.000
Energia Indirecta

0
2007

2008

2009

3.146

Energia Total APDL

Energia total (GJ)

50.000
40.000

48.034

3.143

3.072

3.000

47.020

44.448

2.500
2.000

30.000

1.500

20.000

1.000
10.000

Energia por carga movimentada
(MJ/1000 ton)

3.500

500

Energia por tonelada de carga
movimentada (MJ/1000 ton carga)

energia por ton carga movimentada

0

0
2007

2008

2009

Apesar do indicador de consumo de energia por carga mo-

gas movimentadas em 2009 no porto), e cuja operação tem

vimentada poder, aparentemente, significar uma menor efici-

consumos de energia bastante reduzidos. Por outro lado, a

ência energética, com um índice de 3.143MJ/1000 ton, que

movimentação de carga contentorizada, consumidora inten-

corresponde a um aumento de 2,3% face ao valor de 2008,

siva de energia e que representa cerca de 32% do total das

tal não corresponde à realidade.

cargas movimentadas em 2009, teve uma diminuição marginal (1,9%) quando comparada com a diminuição verificada no

O agravamento deste indicador resulta de uma forte diminui-

consumo de energia (7,5%).

ção na movimentação de granéis líquidos (cerca de 12,8%
numa carga que representa cerca de 50% do total das car-
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Emissões
O menor consumo de energia teve um impacto positivo nas
emissões de CO2 produzidos pela actividade da empresa,
-6,6% em relação a 2008.

emissões de co2 APDL (tco2)
5.000

4.459

4.254

4.165

4.000
3.000
Emissões Totais

2.550

2.000

2.468

2.237
1.928

1.992

1.704

Emissões Directas
1.000
Emissões Indirectas

0
2007

2008

2009

Este impacto não se verificou, no entanto, nas emissões por
carga movimentada, pelos factos explicados anteriormente
relacionados com o índice de energia consumida por carga
movimentada.

Emissões por Carga movimentada
(Kg CO2/1000 t carga)

350

4.500
285

4.400

4.459

294

285

300
250

4.300
4.200

200
4.254

150
100

4.165
4.100

50

4.000

Emissões por toneladas de carga
movimentada (Kg CO2/ton carga)

Emissões Totais

Emissões Totais de CO2 (ton CO2)

Emissões por carga movimentada

0
2007

2008

2009

Em termos de medidas para a redução das emissões, além das

36% das unidades de climatização em exploração e, nos pro-

medidas previstas para redução do consumo de energia, que

jectos de construção ou remodelação de edifícios, está previs-

terão necessariamente impacto sobre as emissões produzidas,

ta a inclusão de produção de energia por fontes renováveis e a

continua-se com o programa de redução do número de equi-

obtenção de classificações elevadas em eficiência energética

pamentos que possuem o gás R22, que agora representam

segundo o Sistema de Certificação Energética (DL 78/2006).
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dade dos resíduos geridos, as quantidades mais significativas

7.2.3. Resíduos, Efluentes e Derrames

são os provenientes da limpeza dos terraplenos e dos navios,

Resíduos

não sendo susceptível de controlo pela APDL as quantidades

A APDL faz a gestão dos resíduos resultantes, não só da sua
actividade, mas também dos resíduos recolhidos na limpeza
da área portuária e dos resíduos gerados em navios. Da totali-

e tipologia dos resíduos produzidos, uma vez que resulta da
movimentação de mercadorias e do tipo de navios que atracam no porto.

% Valorização Total

4400,00
4000,00
3600,00
3200,00
2800,00
2400,00
2000,00
1600,00
1200,00
800,00
400,00
0,00

100%

4.427

4.198

80%

3.129

60%
40%

14,2%

20%

10,4%
4,4%

2007

2008

Valorização de resíduos (%)

Produção e Resíduos

Produção de resíduos (ton)

Produção de Resíduos (ton)

0%

2009

A tipologia dos resíduos produzidos directamente pela

Junho de 1995. Os resíduos classificados como perigosos

empresa varia consoante a sua origem:

são encaminhados para aterros específicos, tendo em 2009

• Resíduos urbanos e equiparados, papel, embalagens de

sido classificados como tal 416 ton.

cartão, plásticos e vidro; resíduos orgânicos produzidos
na área administrativa e na cantina;
• Resíduos hospitalares, provenientes do Centro de Assistência;
• Solventes, embalagens contaminadas e óleos usados
produzidos na área da manutenção.

Os resíduos recolhidos na limpeza portuária, nomeadamente os recolhidos nos terraplenos, variam consoante o
tipo de mercadorias manuseadas, sendo os mais frequentes
os metais (cintas metálicas), as madeiras e derivados e os
resíduos de varredura. Estes materiais são recolhidos e separados logo na fonte durante a operação de limpeza e reen-

Uma das acções do Plano Operacional de Sustentabili-

caminhados para o destino mais adequado, de acordo com o

dade prevê a implementação da recolha selectiva de resíduos

tipo de resíduo.

nos edifícios administrativos através da colocação de ecopontos nos diversos serviços e pela elaboração do procedimento
associado ao correcto encaminhamento para tratamento, em
2010 esta acção deverá estar implementada.

A APDL assegura a recolha de resíduos dos navios, tendo,
de acordo com o previsto no Decreto-lei n.º 165/2003, de 24
de Julho, um Plano de Recepção e Gestão de Resíduos.
Relativamente às águas sanitárias provenientes dos navios,

Da operação de Dragagem do porto resultaram, em 2009,

a APDL disponibiliza serviços de recolha através de veículos

187 846 m de sedimentos, essencialmente lamas. Estes

cisterna, sendo proibida a sua descarga no meio hídrico.

detritos são objecto de um acompanhamento especifico sen-

Em 2009 não houve registo de incidentes no Porto de Leixões

do recolhidas amostras para análise dos materiais dragados

por contaminação de águas por este tipo de descarga.

3

e classificados de acordo com o Despacho Conjunto do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 21 de
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tipos de resíduos (ton)

Óleos de porão – 2.334,750 ton
0,4%
1,5%

Lamas de dragagens – 416,20 ton
9,4%

3,4%
0,6%

Lamas de fossas sépticas – 66,00 ton

17,8%

Outros resíduos – 18,15 ton
Madeira e derivados de resídios vegetais –
149,32 ton
Ferro e Aço – 25,16 ton

14,1%

52,7%

Mistura de resíduos urbanos e equiparados –
789,10 ton

0,1%

Mistura de materiais de construção –
623,40 ton
Materiais filtrantes e filtros de óleo – 4,77 ton

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

NÃO VALORIZÁVEIS

1 591 ton

1400 ton

VALORIZÁVEIS
191 ton

RESÍDUOS PERIGOSOS/
ESPECIAIS
2 836 ton

NÃO VALORIZÁVEIS
2830 ton

VALORIZÁVEIS
6 ton

52

• Solo e rochas
• Resíduos equiparáveis a urbanos
(incluindo os provenientes dos navios)
• Resíduos de exploração vegetal

• Resíduos biodegradáveis da cantina
• Madeira e derivados
• Embalagens
• Ferro e aço
• Pilhas alcalinas
• Pneus

• 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

• Misturas de solventes
• Pilhas de chumbo
• Óleos de motores
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2009

A APDL controla todo o processo de levantamento dos resí-

o devido tratamento. Em relação aos resíduos sólidos, são

duos produzidos na área portuária e respectivo transporte e

recolhidos e transportados por uma empresa que os reen-

reencaminhamento para o tratamento mais adequado, através

caminha para tratamento, fazendo a APDL o controlo através

de serviços subcontratados para o efeito a empresas devida-

da pesagem dos resíduos, à saída do porto, e pela posterior

mente licenciadas.

recepção das guias de recepção dos mesmos em locais legalmente destinados ao seu tratamento.

Os resíduos oleosos são recolhidos e transportados directamente pela empresa tratadora especializada que depois faz

Resíduos por destino
0,28%

0,95%

Tratamento físico-químico – 2400,75 ton
Armazen. para posterior eliminação –
12,24 ton

41,03%

Armazen. para posterior reciclagem –
42,02 ton
Aterro – 1816,22 ton

54,23%

Reutilização/Reciclagem – 154,92 ton
Incineração – 0,70 ton

3,50%
0,02%

Efluentes
Tal como anunciado nos relatórios anteriores foi executada

referir que já existiam, há alguns anos, outras 2 pequenas

em 2009, e está em funcionamento desde Janeiro de 2010,

ETARs em funcionamento no Porto de Leixões, uma no Molhe

a rede de drenagem das águas residuais domésticas prove-

Sul e a outra sob o Viaduto da Via Rápida. Foi também cons-

nientes de todas as instalações sanitárias existentes na área

truída na zona oficinal do TCL, no Terminal de Contentores

do Porto de Leixões. Esta obra constitui uma grande melhoria

Sul, um separador de hidrocarbonetos. Esta empreitada teve

ao nível da recolha das águas residuais domésticas, uma vez

um custo de 558 mil Euros e representa um grande passo

que evita que sejam lançadas directamente na doca, pas-

ambiental uma vez que evita que as águas residuais sejam

sando a ser encaminhadas para a rede pública da Indaqua

encaminhadas para fossas sépticas e despejadas no meio

de Matosinhos, através de 2 tipos de ligação: por gravidade

hídrico sem tratamento, como acontecia até aqui, melhoran-

ou por bombagem através de estações elevatórias. Nos ca-

do substancialmente a recolha e tratamento dos efluentes

sos em que não foi possível proceder a este tipo de ligação,

produzidos no Porto de Leixões.

as águas residuais foram encaminhadas para 2 Estações
de Tratamento de Águas Residuais (ETARs), especialmente

Em situações criticas de contaminação das águas por hidro-

construídas para o efeito, uma está localizada no Terminal de

carbonetos, a APDL cumpre o disposto na convenção de

Contentores Sul, na área de concessão do TCL, e a outra

MARPOL 73/78, anexo 1, dispondo de um batelão para a

na Doca 2 Norte, na área de concessão do TCGL. Convêm

recolha de águas contaminadas por este tipo de substâncias.
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Derrames
Em 2009 ocorreram 2 derrames, um no Posto C, durante um

Em ambos os casos foram tomadas as medidas de mitigação

abastecimento a um navio, e o outro no Posto B, de origem

adequadas a este tipo de acidentes.

desconhecia, o que significa uma diminuição de 60% deste
tipo de acidentes relativamente ao ano anterior.

derrames
15
11
10
5

5
Derrames (N.º)

2
0
2007

APDL dispõe de equipamento destinado à prevenção e

2008

2009

7.2.4. Monitorização Ambiental

combate à poluição no meio hídrico, nomeadamente, uma
embarcação semi-rígida, uma embarcação com recuperador oleofílico tendo uma capacidade de recolha de 40 ton/
hora; um batelão com capacidade para 200 m3, diversos
recuperadores oleofílicos com capacidades diversas, para
recolha de hidrocarbonetos em diferentes locais e situações e respectivas unidades de potência, barreiras de
contenção/ absorção com e sem saia, bem como barreiras
de contenção, tanques flexíveis, moto-bombas e tanques
flutuantes.

Monitorização do ruído e da qualidade do ar
Cientes de que as operações de carga e descarga de mercadoria afectam a qualidade do ar e provocam ruído na zona
portuária e envolvente mais próxima, realizam-se com frequência campanhas para monitorizar a qualidade do ar e do ruído
na área portuária.
Durante 2009 foram realizadas campanhas de monitorização
em contínuo de partículas PTS (partículas totais em suspensão) e PM10 (partículas em suspensão com diâmetro aerodinâmico inferior a 10um), durante a carga de um navio de trigo e
outro de granito, com o objectivo de medir as concentrações
deste tipo de partículas durante este tipo de operações.
Decorreu também uma monitorização de ruído com o objectivo de medir o ruído ambiente resultante do funcionamento
do porto, para avaliação dos requisitos legais aplicáveis nos
receptores mais próximos e potencialmente mais afectados
por esse ruído.
As medições foram realizadas junto dos aglomerados habitacionais existentes na envolvente do porto e em sectores
distintos onde se desenvolvem diferentes actividades, nomea
damente, zona da sucata, zona do granito, zona de movimen-
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tação de contentores e zona de acesso a viaturas pesadas.

Nos projectos das grandes obras em curso, como o Termi-

Foram efectuadas medições em duas situações, uma de ruído

nal de Cruzeiros de Leixões, são objecto de procedimento

ambiental (com toda a instalação a funcionar) e outra de ruído

de Avaliação de Impacte Ambiental, no âmbito dos quais se

residual (sem as actividades de carga e descarga).

estudam parâmetros como:
• Ecossistemas terrestres;
• Biologia e ecologia marinha;

7.2.5. Biodiversidade

• Património terrestre;
• Património subaquático.

Tal como referido em relatórios anteriores, a actividade da
APDL não causa grande perturbação na biodiversidade, a
sua maior actuação situa-se no meio aquático, através das
acções de dragagens que podem causar efeitos negativos,
no entanto as comunidades susceptíveis de ser afectadas no
estuário do Rio Leça caracterizam-se por baixa diversidade e

Desse procedimento ambiental resultaram medidas de minimização e programas de monitorização da fase de construção
e exploração da obra.
7.2.6. Iniciativas Ambientais dos Concessionários

complexidade. Ainda assim, as dragagens são realizadas de
acordo com procedimentos técnicos que minimizem os im-

Apresenta-se a seguir a síntese dos procedimentos adop-

pactes por elas causados e os grupos biológicos que podem

tados e as acções desenvolvidas pelos concessionários em

ser afectados estão identificados.

matérias ambientais em 2009.

Política de
Ambiente

SGA

ISO 14000

Relatório
Sustentabilidade

Monitorização
Ambiental

Acções
Formação
Ambiental

CEPSA – Companhia Portuguesa
de Petróleos, S.A.

√

√

√

√

√

√

CIMPOR – Indústria de Cimentos, S.A.

√

√

√

√

√

√

DOCAPESCA – Portos e Lotas, S.A.

√

√

PETROGAL, S.A. – Petroleiros
de Portugal

√

√

REPSOL Portuguesa, S.A.

√

√

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

√

√

Concessionário

√
√

√

√

√

√

√

√

√

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

√

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

√

Ed&Fman Portugal, Lda

√

√
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7.3. Dimensão ECONómica

Concessionário

Acções

CEPSA

• Exposição sobre Alterações Climáticas;
• Formação em alterações climáticas e boas práticas.

ED&FMAN

• Investimento em medidas de protecção ambiental durante o ano de 2009;
• Desenvolvimento de sistema para documentar e monitorizar o uso da água e dos solos.

DOCAPESCA

• Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, de acordo com os requisitos especificados na
Norma Internacional ISSO 14001:2004 e estabelecimento da Política Ambiental da empresa;
• Investimento em Avaliação do Ruído Ambiente.

PETROGAL

• Investimento de 7.000.000€ na reabilitação do Terminal Petroleiro envolvendo, entre outros,
renovação da rede eléctrica com a introdução de circuitos assistidos, sistema de ESDs, redução e
recuperação de produtos, separadores de oleosos nos postos, integridade das tubagens, novos
braços de carga, etc;
• Formação em OPAS - Observações Preventivas de Ambiente e Segurança e em SSA – Segurança, Saúde
e Ambiente.

REPSOL

• Monitorização de efluentes líquidos (águas residuais);
• Investimento de 80.000€ em bacia de retenção da zona de bombagem;
• Formação em “Mapa Ambiental”.

SECIL

• Manutenção de equipamentos;
• Substituição do sistema de iluminação, recorrendo a lâmpadas de baixo consumo;
• Sistema de recolha selectiva de resíduos, incluindo óleos usados, a cargo da empresa
Ecoambiente;
• Monitorização de poeiras e ruído ambiente;
• Investimento de 8.000€ em medidas de protecção ambiental durante o ano de 2009;
• Disponibilização de Fichas de Segurança de Substâncias e Preparações Perigosas;
• Levantamento de REE;
• Formação em Normas de Referência do Sistema de Gestão e Sensibilização Ambiental;
• B oas Práticas ao nível da Gestão de Resíduos, Óleos Usados e Monitorizações de Poeiras e Ruído
Ambiental.

SILOS DE LEIXÕES

• Aquisição de novas mangas para os filtros de despoeiramento.

TCGL

• Código de Boas Práticas GTP – Segurança Alimentar.

TCL

• Investimento de 24.423,81€ em medidas de protecção ambiental durante o ano de 2009.
• FORMAÇÃO EM CÓDIGO IMDG – INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS.

7.3.1. Abordagem aos Aspectos Económico-financeiros

Em 2009 o Porto de Leixões movimentou 14,1 milhões de
toneladas de mercadorias, -9,5 % em relação ao ano anterior,

A informação sobre o desempenho económico-financeiro
está disponível, de forma detalhada, no Relatório e Contas
de 2009. Para se evitar sobreposições este relatório apenas
incluirá as informações financeiras mais relevantes, organizadas numa perspectiva que identifique as contribuições para
um desenvolvimento sustentável.
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embora com um impacto no volume de negócios de apenas
-3%, tendo-se conseguido alcançar, apesar do clima económico pouco favorável, um bom desempenho económico,
como se destaca no quadro seguinte.
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2007

2008

2009

% Variação
08/09

Volume de Negócios (Vendas + Prestação Serviços)

39 447

42 087

40 886

-2,9%

VAB 1

31 036

33 776

33 687

-0,3%

EBITDA - Operational Cash Flow

17 008

19 184

19 425

1,3%

Resultado Líquido

5 952

6 047

21 801

260,5%

Resultado Operacional

4 064

3 189

3 127

-2%

MEDIDAS DE GERAÇÃO DE RIQUEZA (1000 Euros)

1

2009

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

O aumento exponencial do valor do Resultado Líquido advêm,

7.3.2. Criação e Distribuição de Valor

sobretudo, de circunstâncias de carácter extraordinário, dos
20 milhões de euros de aumento relativamente ao ano anterior, cerca de 18,5 milhões advêm de resultados extraordinários resultantes de dois factores que tiveram um grande
impacto na situação patrimonial e financeira da empresa. A
alteração do subsistema de saúde dos trabalhadores inscritos
na Caixa Geral de Aposentações, aposentados e respectivos familiares, já mencionada neste relatório, e que teve um
grande impacte no cálculo das responsabilidades futuras da

O papel da APDL na comunidade e as suas responsabilidades, económicas, sociais e ambientais para com os restantes
agentes económicos e sociais com os quais interage estão
formalizados na política de sustentabilidade adoptada, como
já referimos neste relatório. Essas responsabilidades também
se manifestam na redistribuição da riqueza gerada, através
da distribuição de parte dos benefícios recolhidos, ao nível
económico, pelas diferentes partes interessadas:

empresa com as suas Obras Sociais, projectando-se uma re-

•P
 ela comunidade, através dos impostos pagos e das

dução de 16,5 milhões de euros nessas mesmas responsa-

contribuições para acção social e outras contribuições

bilidades, diminuído em igual medida a provisão constituída

para a comunidade, distribuição de dividendos ao Ac-

para o efeito, com um efeito positivo nos capitas próprios.

cionista (Estado), no montante de mais de 5 milhões de

A aplicação do programa SIFIDE relativo aos exercícios de
2006 e 2007, relativamente a despesas de investigação e
desenvolvimento, praticado em 2008, mas que só em 2009
foram confirmados os créditos fiscais aprovados, que somaram 877 mil euros.

euros.
•P
 elos fornecedores, 850 fornecedores no total, dos
quais 683 locais, o que representa uma percentagem de
80%. O total do valor de compras a fornecedores foi de
26,2 milhões de euros, 56% dos quais foi com fornecedores locais, que representam 14,6 milhões.

Destaca-se ainda outro factor relacionado com a participação
de 100% no capital do Porto de Viana do Castelo, transformado em sociedade anónima e que iniciou actividade em Janeiro 2009, tendo o Conselho de Administração optado por

•E
 , ainda, pelos seus próprios trabalhadores e trabalhadoras, em remunerações directas e encargos sociais
e formação, no valor superior a 15 milhões de euros.

uma política de consolidação fiscal das duas empresas, o que
reflectiu nas contas da APDL impostos diferidos activos de
14.120.741 euros, tendo sido, em contrapartida, reforçado os
capitais próprios em igual montante.
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CRIAÇÃO DE VALOR

(vendas + prestação serviços)

Volume de Negócios

Outros Proveitos
Operacionais

Proveitos
Financeiros

Proveitos
Extraordinários

Total Proveitos
Gerados

40,8 Milhões
Euros

2,5 Milhões
Euros

1,7 Milhões
Euros

23,8 Milhões
Euros

69Milhões
Euros

DISTRIBUIÇÃO DE VALOR
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Compras /
Fornecedores

Impostos e
Dividendos

Custos c/
Colaboradores/as

Custos
Acção Social

Contribuições
à Comunidade

26,2 Milhões
Euros

5,1 Milhões
Euros

12,9 Milhões
Euros

2,6 Milhões
Euros

121,9 Milhões
Euros

8.
Notas Metodológicas e
Auto-declaração

No cálculo dos indicadores ambientais relacionados com a

conversões de unidades e fontes de informação de factores

energia e emissões de CO2 foram utilizadas as seguintes

utilizados:

GASÓLEO

GÁS PROPANO

GASOLINA

ELECTRICIDADE

PCI (GJ/TON)

43,31

Agência Portuguesa do Ambiente

DENSIDADE (TON/M3)

0,837

Agência Portuguesa do Ambiente

FACTOR EMISSÃO CO2 (KG CO2/GJ)

74,1

Agência Portuguesa do Ambiente

PCI (KCAL/KG)

11.070

Agência Portuguesa do Ambiente

DENSIDADE (TON/M3)

0,511

Agência Portuguesa do Ambiente

FACTOR EMISSÃO CO2 (KG CO2/GJ)

73,98

Agência Portuguesa do Ambiente

PCI (KCAL/KG)

44,80

Agência Internacional de Energia

DENSIDADE (TON/M3)

0,735

Agência Internacional de Energia

FACTOR EMISSÃO CO2 (KG CO2/GJ)

68,60

Agência Internacional de Energia

FACTOR EMISSÃO CO2 (KG CO2/KWH)

0,487

Carbono Zero

1 KWH = 0,0036 GJ

Agência Internacional de Energia

1KWH = 860 KCAL

Agência Internacional de Energia

Níveis GRI
Obrigatório

C
AUTODECLARAÇÃO

C+

B

B+

A

A+

√

VERIFICAÇÃO POR TERCEIRA PARTE
Opcional
VERIFICAÇÃO GRI
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9.
Índice GRI

Ref.ª GRI

Localização
no relatório
(Pág.)

Declaração do Presidente

1,1

7

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

1,2

16-18

Nome da organização

2,1

13

Principais marcas, produtos e serviços

2,2

13

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

2,3

15

Localização da sede social da empresa

2,4

13

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

2,5

13

Tipo e natureza jurídica da propriedade

2,6

13

Mercados servidos

2,7

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

2,8

13, 14 e 39

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

2,9

15

Prémios recebidos no período a que se refere o relatório

2,10

19

Nome do indicador

Observações

Estratégia e Análise

Perfil Organizacional

N.A.

61

2009

R E L AT Ó R I O D E S U S T E N TA B I L I D A D E

Ref.ª GRI

Localização
no relatório
(Pág.)

Período abrangido para as informações apresentadas no relatório

3,1

9

Data do último relatório publicado

3,2

9

Ciclo de publicação de relatórios

3,3

9

Dados para contacto

3,4

FT

Processo de definição de conteúdos do relatório

3,5

9

Limite do relatório

3,6

9

Base de elaboração do relatório

3,8

9

Técnicas de medição e tratamento da informação

3,9

9 e 59

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

3,11

9

Tabela que identifica o local das informações-padrão no relatório

3,12

59

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

3,13

-

Estrutura de governação

4,1

15

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

4,2

-

N.A.

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

4,3

-

N.A.

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

4,4

31

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

4,5

-

N.D.

Mecanismos de prevenção e resolução de conflitos de interesse

4,6

-

N.D.

Processo para determinar competências dos mais altos cargos de direcção

4,7

-

N.D.

Declaração de missão, valores e códigos de conduta

4,8

11 e 25

Procedimentos de supervisão

4,9

16

Processos para avaliação de desempenho do mais alto órgão de governação

4,10

-

N.D

Princípio da precaução

4,11

-

N.D.

Cartas de princípios que a organização subscreve ou defende

4,12

25, 33 e 34

Participação em associações e organismos

4,13

-

Grupo de stakeholders

4,14

31-36

Base para identificação e selecção de stakeholders

4,15

31

Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas

4,16

31-36

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

4,17

31

Nome do indicador

Observações

Parâmetros do Relatório

Ficha Técnica

N.A.

Governação e Compromissos
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Ref.ª GRI

Localização
no relatório
(Pág.)

Observações

Matérias-primas utilizadas, por peso ou por volume

EN1

-

N.D.

Percentagem de materiais utilizadas que são provenientes de reciclagem

EN2

-

N.D.

Consumo directo de energia, discriminado por fonte de energia primária

EN3

48-49

Consumo indirecto de energia, discriminado por fonte primária

EN4

48-49

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

EN5

48-49

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

47-49

Iniciativas para reduzir o consumo indirecto de energia e reduções alcançadas

EN7

47-49

Nome do indicador
Desempenho Ambiental
Materiais

Energia

46-47

Água
Consumo total de água, por fonte

EN8

-

Recursos hídricos significativamente afectadas pelo consumo de água

EN9

-

N.D.

Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada

EN10

-

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

-

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

55

Habitats protegidos ou recuperados

EN13

-

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

EN14

55

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

-

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

EN16

50

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

EN17

-

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

EN18

50

Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso

EN19

-

N.D.

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

EN20

-

N.D.

Descarga total de água, por qualidade e destino

EN21

-

N.D.

Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação

EN22

51, 53

Número e volume total de derrames significativos

EN23

-

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

EN24

-

N.A.

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

EN25

-

N.D.

Biodiversidade

N.D.

N.D.

Emissões, efluentes e resíduos

N.D.
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Ref.ª GRI

Localização
no relatório
(Pág.)

Observações

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

EN26

-

N.D.

Percentagem recuperada de produtos vendidos e respectivas embalagens, por categoria

EN27

-

N.A.

EN28

19

EN29

-

N.D.

EN30

-

N.D.

Valor económico directo gerado e distribuído

EC1

57-58

Implicações financeiras, riscos e oportunidades devido a mudanças climáticas

EC2

-

Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela organização

EC3

57

Ajuda financeira significativa recebida do governo

EC4

19

Variação do salário mais baixo comparado com o salário mínimo nacional

EC5

40

Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais

EC6

57

Procedimentos para contratação de quadros provenientes da comunidade local

EC7

39

Impactos de investimentos em infra-estruturas e serviços

EC9

19-23

Impactos económicos indirectos significativos

EC9

19

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

LA1

40

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

LA2

39-41

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

LA3

-

Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de negociação colectiva

LA4

40

Prazo mínimo para notificação referente a mudanças operacionais

LA5

-

Percentagem de trabalhadores representados em comités de saúde e segurança

LA6

42

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos e absentismo

LA7

42

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

LA8

41-43

Programas de saúde e segurança abrangidos por acordos de sindicato

LA 9

-

Nome do indicador
Produtos e serviços

Conformidades
Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e o número total de sanções não-monetárias
por incumprimento das leis e regulamentos ambientais
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
Geral
Total de custos e investimentos com a protecção ambiental, por tipo
Desempenho Económico
Desempenho económico

N.D.

Presença no mercado

.

Impactos económicos indirectos

Desempenho Social
Emprego

Não existem
trabalhadores a
tempo parcial

Relações com os trabalhadores e governança

N.D

Saúde e segurança
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Ref.ª GRI

Localização
no relatório
(Pág.)

Média de horas de formação, por trabalhador

LA10

43

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

LA11

43

Percentagem de trabalhadores que realizam análise de desempenho

LA12

40

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

LA13

40

Rácios salariais por género e categoria

LA14

41

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

HR1

-

ND

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

HR2

-

ND

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

HR3

-

ND

Número total de casos de discriminação e acções tomadas

HR4

-

Não houve

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

HR5

-

NA

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

HR6

-

NA

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

HR7

-

NA

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

HR8

-

ND

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

HR9

-

NA

SO1

-

ND

SO2, SO3,
SO4

16-19

Politicas Públicas e lobbies

SO 5

19

Contribuições financeiras a partidos políticos ou instituições relacionadas

SO 6

-

ND

Acções judiciais de concorrência desleal, antitrust e monopólio

SO7

-

Não houve

Multas e Sanções por não cumprimento de leis e regulamentos

SO 8

-

Não houve

Procedimentos de avaliação de Impactos na saúde e segurança do cliente

PR 1, PR2

-

ND

Rotulagem de produtos

PR3,PR4,
PR5

-

NA

Comunicação e Marketing

PR6, PR7

-

ND

Privacidade do cliente

PR8

-

ND

Conformidade

PR9

-

ND

Nome do indicador

Observações

Formação e educação

Diversidade e igualdade de oportunidades

Direitos Humanos

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

Responsabilidade sobre o produto

Legenda: NA – Não se Aplica
ND – Não Disponível
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Siglas

APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA
ADSE – Direcção Geral de Protecção Social aos

POAT – Programa Operacional de Acessibilidades e
Transportes

Funcionários e Agentes da Administração Pública

POPH – Programa Operacional do Potencial Humano

ASIC – Agregado Siderúrgico Inerte para a Construção

PSE – Prestadores de Serviço Externo

CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

PTS – Partículas Totais em Suspensão

CTUR – Cruise Traffic and Urban Regeneration

RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de

DGTF – Direcção-Geral do Tesouro e Finanças
DREN – Direcção Regional Edução do Norte
EPI – Equipamento de Protecção Individual
ERM – Enterprise Risk Management
FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
GRI – Global Reporting Initiative
IGOPTC – Inspecção-geral das Obras Públicas Transportes
e Comunicações
IMDG – International Maritime Dangerous Goods
ISP – International Port Security Code
MAR – Modelo de Avaliação de Riscos

Competências
ERP - Enterprise Resource Planning
SEE – Sector Empresarial do Estado
SGA – Sistema de Gestão Ambiental
SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade
SHST – Segurança Higiene e Saúde no Trabalho
STCW – International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers
TCGL – Terminal de Carga Geral de Leixões
TCL – Terminal de Contentores de Leixões
UPTEC – Universidade do Porto – Parque de Ciências
Tecnologia

MARPOR - Manifesto Research on Political Representation
OS – Obras Sociais
PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
PBG – Princípios de Bom Governo
PM – Partículas em Suspensão
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