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1. Compromisso com a sustentabilidade
Conforme enunciado na nossa política de sustentabilidade, a

com todos os stakeholders estratégicos, designadamente,

APDL, como empresa que se quer sustentável em todos os domí-

concessionários, trabalhadores e fornecedores.

nios da sua atividade, incorpora no modelo de gestão, no processo de decisão e na estratégia de negócio, princípios de ética, de
responsabilidade social e boas práticas ambientais, fomentando

• Ambiental – minimizando o impacte das atividades portuárias no meio físico em que opera, através da sua monitoriza-

ativamente o envolvimento dos nossos stakeholders diretos (con-

ção permanente e de iniciativas que tenham como objetivo

cessionários, fornecedores e colaboradores), por forma a fazer

promover a sua compensação ou que tenham a natureza de

dos valores enunciados fatores de diferenciação, potenciando a

contrapartida.

criação de valor.
Potenciar a criação de valor:

• Social – fomentando o relacionamento com a comunidade envolvente no sentido de também contribuir para o seu

• Económico – promovendo a competitividade do Porto de

bem-estar economico-social e promovendo o desenvolvi-

Leixões numa lógica de desenvolvimento sustentável e di-

mento pessoal e profissional e a qualidade de vida dos tra-

versificação das áreas de negócio, em diálogo permanente

balhadores/ras e respetivas famílias.
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1.1. Marcos da Sustentabilidade
2006

2009

1º Relatório de Sustentabilidade

Aprovação da Política de Sustentabilidade

(foi o 1º relatório de sustentabilidade efetuado por um porto
nacional e, que se conheça, da C.E.)

Aprovação e assinatura da Carta de Princípios com os Concessionários
Aprovação do Código de Fornecedores

2007

Aprovação do Código de Ética

Relatório de Sustentabilidade

Realização do 1º Estudo do Clima Social da empresa –
Barómetro Social

2008
Lançamento do Projeto de Sustentabilidade:
• Diagnóstico do nível de incorporação da sustentabilidade
nas áreas de negócio da empresa
• Constituição do Conselho de Sustentabilidade, definição
das áreas de intervenção e respetivos grupos de trabalho
• Elaboração do 1º Plano Operacional de Sustentabilidade,
de periodicidade anual
Implementação de um Menu sobre”Responsabilidade Social” no
portal interno da empresa
Candidatura ao POPH com o projeto Promoção da Igualdade de
Género no Porto de Leixões

Elaboração do manual de boas práticas para a Promoção da
Igualdade de Género e da Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal
1ª Comemoração do dia do Porto de Leixões

2010
Plano Operacional de Sustentabilidade
Candidatura ao prémio Igualdade é Qualidade promovido pela
CITE e pela SIG

2011
Elaboração do Manual de Boas Práticas para um Consumo
Sustentável
Instalação do Sistema de medição de ruído em contínuo na
área portuária
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1.2. Plano Operacional de Sustentabilidade
O Plano Operacional de Sustentabilidade para 2011 integrava

O quadro seguinte apresenta em detalhe as ações que integra-

23 ações, na sua maioria inseridas na atuação da empresa nas

vam o Plano Operacional de 2011:

vertentes social e ambiental, sendo de referir que apenas três
ações transitaram a sua conclusão para 2012.

Dimensão da
Sustentabilidade

Área de Intervenção

1. ÁGUA

AMBIENTAL
2. SUBSTÂNCIAS E MISTURAS QUIMÍCAS

3. EMISSÃO DE GEE E ENERGIA

SÓCIO-AMBIENTAL

4. QUALIDADE DO AR, RUÍDO E SEGURANÇA
DAS OPERAÇÕES

AÇÕES 2011

Ponto de situação
no final de 2011

1.1 – Elaboração de um relatório sobre consumo e comercialização
da água no porto de Leixões, de periodicidade bimensal.

√

1.2 – Promover a utilização, pelo concessionário da água do poço
na rega da estilha, evitando utilizar a água da rede.

√

2.1 – Ação de Sensibilização sobre rotulagem junto dos utilizadores
habituais das SMQ.

√

2.2 – Criação de um cartaz para afixação nos locais de
armazenagem sobre a utilização das substâncias e misturas
químicas, e sua disponibilização na intranet da DRH.

√

2.3 – Criação de uma ficha de entrega aos trabalhadores/ras para
as SMQ novas, para permitir informação/formação adequada.

X

3.1 – Instalação de um sistema de regulação de fluxo de iluminação
pública, nas zonas da VILPL e Túnel do molhe Sul.

√

4.1 – Monitorização permanente do ruído na área portuária e
elaboração periódica dos respetivos relatórios de controlo.

√

4.2 – Aquisição de equipamento de medição de partículas e
promoção de monitorizações regulares. Nota: O Processo
de aquisição foi concluído em 2011, com a instalação do
equipamento no 1º trimestre 2012.

√

4.3 – Aquisição de um manto geo-têxtil para a cobertura da estilha,
destinado a impedir a propagação de poeiras.

√

4.4 – Reforçar a barreira de contentores do parque de estilha,
colocação de um “para-vento” no topo da estrutura.

√
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Dimensão da
Sustentabilidade

Área de Intervenção

Ponto de situação
no final de 2011

AÇÕES 2011
5.1 – Elaboração do Plano Global de Benefícios Sociais.

√

5.2 – Abertura e dinamização dos novos equipamentos sociais
(cantina, ginásio).

X

6.1 – Elaboração de uma Cheklist para acompanhamento das
condições de SHST nas áreas concessionadas e preparar
respetivo plano de visitas.

√

6.2 – Projeto de trabalho sobre os fatores de risco de saúde na
empresa (Obesidade, Tensão Arterial, Índice Massa Corporal).

√

6.3 – Ação de sensibilização sobre procedimento de prestação de
serviços externos, em matérias de SHST e Ambiente.

√

7.1 – Certificação da Aptidão Profissional para os Técnicos de
Contabilidade.

X

7.2 – Elaboração de um Dicionário de Competências da APDL

√

7.3 – Projeto integrado de Workshops e coaching com as chefias,
para trabalhar as competências genéricas e de gestão.

√

7.4 – Realização de visitas internas a áreas operacionais do Porto
de Leixões

√

8.1 – Implementar o sistema de avaliação de fornecedores em SAP
e alargar a avaliação a mais 10 fornecedores, considerados
estratégicos.

√

8.2 – Promover as compras sustentáveis na aquisição dos novos
equipamentos de impressão e respetivos consumíveis.

√

9. DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS

9.1 – Manual de Boas práticas para racionalização do consumo de
energia e de água e recolha de resíduos.

√

10. GOVERNAÇÃO

10.1 – Projeto MAR - Modelo de Avaliação de Riscos

√

5. PLANO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS

6. HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA
SOCIAL

7. VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E PESSOAL

8. DIALOGO E ENVOLVIMENTO COM
FORNECEDORES
CADEIA DE VALOR

Legenda: √ - Realizado X - Não Realizado

Das três ações que transitaram para 2012 a ação 2.3 foi reformu-

fichas de segurança fiquem online e associados aos processos

lada no sentido de integrar as Fichas de Segurança dos produtos

de compra dos produtos. As outras duas transitaram para o plano

no Sistema SAP instalado na empresa, permitindo assim que as

operacional de 2012.
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1.3. Os nossos Compromissos para 2012
O Plano Operacional de Sustentabilidade de 2012 irá dar continuidade ao investimento da empresa numa política de desenvolvimento sustentável através de medidas que preconizem a otimização dos recursos, a mitigação dos impactes e o desenvolvimento
dos trabalhadores/ras e da comunidade envolvente.
- Consagrar uma política de Segurança Higiene e Saúde
no Trabalho no Porto de Leixões
Em colaboração com os dois principais concessionários de car-

- Promover a interação com a comunidade local
•R
 eforço do programa de abertura do porto à cidade, no “Dia
do Porto”;
•P
 rograma de “Voluntariado Empresarial”, através da disponibilização de horas de trabalho dos trabalhadores/ras da empresa em favor de instituições de solidariedade social ou outras
de idêntica natureza.
- Valorização profissional

ga seca do porto, vai ser desenvolvido um projeto de análise e

• Definição de um programa específico de formação profissio-

melhoria das condições SHST no Porto de Leixões, com audi-

nal, o benchmarking com outros portos nacionais e estran-

torias técnicas periódicas.
- Monitorizar impactes ambientais
Único sistema nacional de monitorização, em continuo, dos impactes da atividade portuária ao nível da produção de ruído e
das partículas PM10 e PTS, o que permitirá atuar em tempo real
na mitigação dos impactes.
- Boas práticas ambientais
• Redução para 20% das perdas de água resultantes de fugas
e avarias da rede de abastecimento do porto, através de medidas de monitorização e manutenção.
• Sistemas de regulação de fluxo nas zonas de iluminação pública que ainda não foram abrangidas e estudo da viabilidade de
produção de energias renováveis.

geiros;
•L
 ançamento de um concurso interno de ideias, através do qual
todos os trabalhadores/ras poderão contribuir para a melhoria
da eficiência dos processos internos
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1.4. Relacionamento com as
Partes Interessadas
Um vetor importante na prossecução de um desenvolvimento
sustentável do porto é a promoção de um relacionamento trans-

• I nstrumentos de comunicação e informação da sustentabilidade

parente e regular com as partes interessadas, no sentido da avaliação dos impactes que a empresa e as atividades desenvolvidas no porto têm sobre cada um deles, em todas as vertentes
(económica, social e ambiental) e do envolvimento de todos os
parceiros estratégicos nos compromissos assumidos na política
de sustentabilidade da empresa.
As partes interessadas, stakeholders estratégicos:

Relatórios de Sustentabilidade

• Acionista Estado;
• Concessionários;
• Clientes;
• Comunidade portuária;
• Fornecedores;
• Trabalhadores/ras;
• Estruturas sindicais;
• População local.

Política
Sustentabilidade

Carta de Princípios
com concessionários

1.4.1. Como comunicamos e informamos
É mantido um diálogo regular e transparente sobre a atividade da
empresa e sobre a avaliação e comunicação dos seus impactes
(negativos e positivos), utilizando os seguintes meios para dar e
receber feedback dos nossos stakeholders:

Código de ética

Código de
Fornecedores
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• Outros Canais de Comunicação
• Provedor do Porto de Leixões;
• Site da empresa (www.portodeleixoes.pt);

1.4.2. Como envolvemos
1.4.2.1. Cadeia de valor

• Reuniões mensais com concessionários;

• Avaliação de Fornecedores em 2011

• Revista Titan; comunicados de imprensa; facebook.

No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, foram avaliadas
dez empresas fornecedoras consideradas estratégicas, nove da
área dos serviços e uma de produtos. A metodologia estabelecida para avaliar cada fornecedor engloba um conjunto de critérios
(logísticos, comerciais, técnicos, de segurança e de sustentabilidade) e subcritérios (preços, prazos de entrega, disponibilidade
e flexibilidade, níveis de serviço, condições de entrega, etc.), com
ponderações pré-definidas para cada um deles
Os critérios de Segurança e Sustentabilidade tinham um “peso”
de 30% ou 15% na classificação final (prestação de serviços
ou fornecimento de produtos respetivamente) e através deles
aferiam-se os respetivos impactes ambientais da prestação de
serviços e o bom cumprimento das regras de segurança em
vigor na empresa. Os resultados da avaliação são analisados
no âmbito do SGQ, despoletando para as componentes cuja
pontuação se pretenda melhorar ações corretivas e/ou de melhoria. A avaliação feita em 2011 coloca seis fornecedores com
a classificação de fornecedor “preferencial” (com uma pontuação acima dos 85 valores em 100 possíveis) e os restantes
quatro com a classificação de “aprovados” (com pontuações
acima dos 70 valores).
•A
 ção de Sensibilização para a Segurança e Saúde no
Trabalho na Prestação de Serviços
Dando expressão ao Código para Fornecedores da empresa e
tendo em vista consagrar a APDL como um elemento dinamizador da melhoria das condições de segurança junto de todas as
suas partes interessadas, e em resultado do processo de avaliação feito aos fornecedores e prestadores de serviço já descrito,
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realizou-se em 2011 uma ação de sensibilização de Segurança
e Saúde no Trabalho na Prestação de Serviços.

• Gestão de Reclamações
No âmbito da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade,

Esta ação abrangeu cerca de 80 colaboradores/as de diversas

norma ISO 9001:2008 atribuída ao Porto de Leixões em 2010

empresas prestadoras de serviço externos, que desenvolvem a

pela Lloyd’s Register, foi implementado um procedimento de re-

sua atividade com caráter de permanência na APDL, e visou sen-

gisto, controlo e monitorização de todo o tipo de reclamações re-

sibilizar os participantes para o cumprimento das regras gerais de

lativas à atividade comercial da empresa, que visa um mais célere

segurança e ambiente definidas pela APDL, promovendo-se des-

e eficaz tratamento das reclamações.

ta forma a melhoria da cultura de segurança no Porto de Leixões.
Na sequência desta ação realizaram-se posteriormente inspeções a algumas áreas operacionais, com o objetivo de se verificar
na prática a implementação dos aspetos abordados durante a
ação de sensibilização.

Este sistema de gestão das reclamações engloba:
• tempos médios (globais) de resposta às reclamações de
âmbito geral e reclamações de faturas;
• v olume de reclamações e sua distribuição mensal e por natureza da reclamação;
• r eclamações que estão em aberto para além do número de
dias considerado internamente como razoável à preparação
da resposta ao reclamante;
• tempos médios de resposta por Unidade Orgânica interna;
•n
 o caso de se tratar de reclamações de faturas, valores reclamados e valores creditados.
• Inquéritos de satisfação a utilizadores do porto
Também enquadrado no Sistema de Gestão da Qualidade, o Porto de Leixões tem efetuado inquéritos de satisfação dirigidos aos
utilizadores do porto, nomeadamente, a Agentes de Navegação
e comandantes de navios, com o objetivo de conhecer as suas
expectativas e a sua opinião do serviço prestado. As respostas
registadas obtiveram classificações médias de 4 valores, numa
escala de 1 a 5.
Este sistema é uma oportunidade real de melhoria e reflexão com
enfoque na atividade exercida e, sobretudo, um instrumento importante para o fortalecimento da relação com os clientes, o que
se traduz em ganhos de eficácia e melhor satisfação das suas
necessidades.

Ação de sensibilização para prestadores de serviço externo
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• Novo terminal de Cruzeiros
O novo cais de cruzeiros de Leixões foi inaugurado em abril de
2011 e veio permitir que o Porto de Leixões pudesse receber
navios de passageiros de grandes dimensões, passando a ser
um ponto de escala dos navios que atravessam a Costa Atlântica, em itinerários de e para o Mediterrâneo, Europa do Norte e
Américas.
Esta nova infraestrutura potencializa o turismo regional e do norte
do País, sendo de destacar várias ações já concretizadas:
• Participação no projeto de cooperação europeu “Cruise
Atlantic Europe”, que envolve 5 países e 8 portos (Lisboa,
Corunha, Bilbao, Brest, St. Malot, Cork e Dover) e que visa
promover a Costa Atlântica como destino de cruzeiros nas
principais feiras de cruzeiros internacionais. Em 2011 Leixões
marcou presença na Cruise Shipping, em Miami, e na Seatrade Europe, em Hamburgo.

Estas iniciativas para promover o novo terminal de cruzeiros e
o turismo da região norte ligado a este segmento de mercado
permitiram que, em 2011, o Porto de Leixões superasse os seus
objetivos no que respeita ao aumento do movimento de cruzeiros,
tendo-se registado um aumento de 52% no número de movimento global de passageiros em relação ao ano anterior, com 41.829
passageiros a passarem por Leixões. É de realçar também o aumento do valor da tonelagem dos navios em 63%, o que vem
confirmar a entrada do Porto de Leixões no segmento de procura
dos navios de grande dimensão.
Este projeto, além do cais de acostagem já inaugurado, integra
ainda um porto de recreio com 170 lugares e uma estação de
passageiros, assumindo-se como um investimento de extrema relevância na perspetiva da integração do Porto de Leixões na envolvente urbana e do desenvolvimento do segmento de mercado
dos cruzeiros, segmento com elevado potencial de crescimento
a nível global, nomeadamente na Europa e em Portugal, particu-

• Projeto de capacitação da região para o turismo de cruzeiros,

larmente em Leixões. Articulado com a promoção turística da Re-

desenvolvido em conjunto com as Câmaras de Matosinhos,

gião Norte de Portugal, este projeto terá um impacto significativo

Porto e Gaia, que visa a organização dos serviços de apoio
logístico que o movimento de passageiros acarreta em termos de informação e acolhimento aos turistas, envolvendo
também as empresas de navegação e de viagem.
• Conferência “ O Novo Terminal de Cruzeiros que Perspetivas
para o Futuro”, organizada e realizada em Leixões, que permitiu dar a conhecer à região experiências de outros portos com
movimentos de cruzeiros consolidados, através da perspetiva
de especialistas internacionais, consultores da indústria dos
cruzeiros e, numa outra vertente, a apresentação por parte
dos agentes económicos do turismo do Norte da oferta que
a região tem para oferecer a este segmento do turismo de
cruzeiros, tendo havido em paralelo uma exposição dos principais produtos turísticos da região.

Novo terminal de cruzeiros
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na economia do turismo regional, potenciando a capacidade de

Participação na FACIM

atração de visitantes para a cidade e para a região e possibilitan-

A APDL, em parceria com o TCL e TCGL, participou na 47ª edi-

do aos agentes locais a organização de uma gama diversificada

ção da Feira Internacional de Maputo (FACIM), que teve lugar em

de produtos turísticos a oferecer, potenciar o aparecimento de

Moçambique de 29 de agosto a 4 de setembro de 2011. Parale-

novos negócios ligados ao turismo.

lamente à feira decorreu um seminário sobre Portos e Transporte

• Estruturação da Plataforma Logística de Leixões

Marítimo, uma iniciativa organizada pela APDL e pelo AICEP.

A Plataforma Logística de Leixões assume-se como um investimento de particular importância para o Porto de Leixões e para
as cadeias logísticas da região do Grande Porto e do Norte de
Portugal. Desenvolvendo-se em dois pólos junto ao Porto de
Leixões, esta plataforma contribuirá para a captação de novos
tráfegos portuários, assumindo-se igualmente como uma infraestrutura atrativa para as cadeias logísticas envolventes, pelas condições únicas que oferecerá para a fixação de pólos logísticos e
de distribuição.
No decorrer do ano de 2011 prosseguiram as aquisições de
terrenos e efetuou-se um estudo tendo em vista a definição do
futuro modelo de gestão da plataforma logística.
Realizou-se ainda a empreitada de construção do acesso rodo-

Seminário “Portos e Transporte Marítimo” em Moçambique

Ações de apresentação ao mercado
Apresentação do Porto de Leixões aos empresários da região
norte, feita em Chaves, em colaboração com ADRAT – Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega.

viário do Pólo 1 e procedeu-se ao lançamento do concurso para
a empreitada de terraplenagem, infraestruturas e pavimentação e
elaborou-se o projeto para construção das primeiras cinco naves
logísticas.
Relativamente ao Pólo 2, desenvolveram-se estudos e projetos
para a implantação de dois armazéns integrais e respetivos acessos rodoviários.
• Ações Comerciais
O Porto de Leixões em colaboração com a Comunidade Portuária organizou um conjunto de iniciativas comerciais, sendo de
destacar a participação conjunta em feiras internacionais e apresentação em associações de caráter comercial.

Apresentação na ADRAT
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Ação de apresentação nas instalações da Associação Empresa-

Em novembro de 2011 decorreu em Leixões, uma conferência

rial da Região de Leiria (NERLEI).

subordinada ao tema “O Corredor da E-80 um Modelo de Território Logístico.
O Projeto Cruise Atlantic Europe
É um projeto de cooperação internacional, comparticipado pelo
programa INTERREG – Espaço Atlântico, liderado pelo porto de
Leixões e que integra como parceiros os portos de Cork, Bilbao,
Corunha, Lisboa, Dover e Lorient, e visa reforçar a posição do espaço Atlântico no mercado europeu do turismo de cruzeiros pela
criação e promoção de novos produtos turísticos que valorizem
as dimensões específicas da cultura e da identidade atlântica.
Apresentação na NERLEI

Projeto CTUR
Este projeto foi desenvolvido com o apoio do Programa URBACT

Parcerias Internacionais

II (European Programme for Urban Sustainable Development), e

Projeto E-80

tem por objetivo a melhoria da integração dos espaços de fron-

Numa parceria entre o Porto de Leixões, o Porto de Aveiro e a

teira urbano-portuária através do desenvolvimento do turismo de

Zaldesa – Plataforma Logística de Salamanca e apoiado pelo

cruzeiros. Liderado pelo Município de Nápoles, o consórcio do

Programa Marco Pólo II da União Europeia, foi desenvolvido o

projeto CTUR é constituído por 12 parceiros de diversos países,

projeto E-80 que tem como objetivo criar um fórum institucional

onde se inclui a APDL e a Câmara Municipal de Matosinhos, em

de cooperação, discussão e partilha de conhecimento para dis-

representação de Portugal.

seminar métodos e processos para melhorar o transporte intermodal e soluções logísticas no corredor internacional E-80.

Projeto MIELE – Multimodal Interoperability E-services for Logistics and Environment Sustainability Trata-se de um projeto
no âmbito da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) com
duração prevista de três anos (2010-2013) e que se enquadra
no âmbito da política comunitária de transporte marítimo no horizonte 2018 e nas orientações comunitárias para a criação de um
espaço marítimo europeu sem barreiras.
Este projeto irá contribuir para a integração do transporte marítimo
nas cadeias logísticas intermodais e facilitar a interoperabilidade
dos diferentes modos na cadeia de transporte e a troca eletrónica
de informações entre as diferentes partes interessadas e conse-

Seminário Projeto E-80

quentemente contribuirá para a redução das emissões de GEE.
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Projeto NOPTILUS - Autonomous, Self-learning, Optimal and

Memorando de Entendimento com a BOLIPUERTOS -

Complete Underwater System

Empresa Bolivariana de Portos da Venezuela, assinado em

É um projeto na área da Investigação e Desenvolvimento, finan-

finais de 2011, prevê um intercâmbio de conhecimentos e expe-

ciado pelo 7º. Programa-Quadro de I&D. É liderado pelo Centre

riências profissionais no domínio do setor portuário, com especial

for Research and Technology – Hellas, da Grécia, e conta com

destaque para as áreas da Formação, Tecnologias de Informação

parceiros da Holanda, Inglaterra e Suíça, para além dos parceiros

e Infraestruturas portuárias.

portugueses APDL, Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP) e a spin-off OceanScan – Marine Systems &
Technology, Lda.
Protocolos internacionais
Foi assinado no mês de setembro de 2011 um acordo com a
Zaldesa (Zona de Atividade Logística de Salamanca) visando a
presença recíproca nas respetivas plataformas logísticas.
Este acordo faz-se num perspetiva de incremento comercial e
reciprocidade de vantagens, proporcionando ao Porto de Leixões
a possibilidade alargar a sua área de influência à comunidade
espanhola de Castela e Leão, com a reciprocidade da plataforma

Assinatura acordo com Bolipuertos

espanhola poder dispor de um espaço em Leixões, fundamental
para o apoio das suas importações e exportações.

1.4.2.2. Comunidade local
• “Dia aberto do Porto de Leixões”
Pelo terceiro ano consecutivo, no terceiro sábado de setembro
foi celebrado o Dia do Porto de Leixões. 4.000 visitantes participaram nas atividades programadas, numa perfeita sintonia e
integração do porto com a cidade e os cidadãos.
O programa aberto à comunidade incluiu visitas ao porto em
autocarro turístico, animação de rua, que incluiu insufláveis para
crianças, malabaristas, passeios de bicicletas e música, houve
ainda uma mostra de equipamentos marítimos, visitas a embarcações, entre outras atividades lúdicas.

Assinatura acordo com Zaldesa
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Pela primeira vez em 2011, o Porto de Leixões foi ao encontro

rua das artes no centro da cidade do Porto, uma exposição sobre

das artes. No Auditório da empresa esteve patente a exposição

a história do Porto de Leixões que retratou a infraestrutura portu-

“Álbum do Mar”, com um conjunto de 23 aguarelas que promove

ária desde a sua origem até aos dias de hoje.

uma reflexão sobre o mar e sobre vultos incontornáveis da historiografia marítima portuguesa quinhentista, da autoria do prestigiado Pintor português António Costa Pinheiro e nesta edição do
dia do porto foi também inaugurada na Rua Miguel Bombarda,

Dia do Porto de Leixões

A encerrar o programa, procedeu-se à inauguração do novo espaço social destinado a Cantina e Bar de todos os trabalhadores
da empresa e da comunidade portuária de Leixões.
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• Visitas ao Porto de Leixões
O Porto de Leixões recebe anualmente um número muito significativo de visitas de diversa índole, quer de caráter pedagógico, de várias instituições e graus de ensino, quer de empresas
e entidades dos mais variados setores de atividade. Em 2011
atingiram-se cerca de 4.250 visitantes sendo de destacar as
visitas das seguintes instituições:

• 90 escolas da região Norte do país;
• Universidade de West England, do Reino Unido;
• FIMOP – Federação Ibérica de Empresas Estivadores e
Agentes Marítimos;
• CP Carga;
• Bolipuertos, da Venezuela;
• Câmara Municipal de Randers da Dinamarca;
• Colégio de Práticos de Espanha.

Visita de alunos ao Centro de Controlo de Navios

Visita de uma delegação técnica do Ministério de Transportes Chinês.

Delegação da Junta Metropolitana do Porto
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1.4.3. Valorização da responsabilidade social

Realização de estágios profissionais nas áreas da segurança e

corporativa

saúde no trabalho e do ambiente, com a duração de 420 horas,
nos quais participaram 3 alunos do 12º ano da Escola da Boa

• Ações desenvolvidas

Nova de Leça da Palmeira, com a qual a APDL tem um protocolo

Entrega do prémio “Aprender Para Depois Liderar”, aos dois alu-

de colaboração.

nos das escolas secundárias do Conselho de Matosinhos, da via
de ensino e da via profissional, com melhor média final no ano
2010-2011, em colaboração com a Direção Regional de Educação do Norte.

Cerimónia de entrega dos prémios aos alunos distinguidos

Acompanhamento das condições de segurança no exterior
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2. Desenvolvimento Económico
2.1. Síntese do ano
No final de 2011 atingiram-se as 16.354.684 toneladas de mer-

O quadro seguinte resume a atividade do porto no ano em ques-

cadorias movimentadas, o que corresponde a um aumento de

tão, destacando-se o crescimento de todos os tipos de carga

12,2% em relação ao ano anterior, não obstante o cenário macro-

com exceção da carga ro-ro e, também, o aumento significativo

económico menos positivo, marcado pelo Programa de Assistên-

do movimento de passageiros.

cia Económica e Financeira a Portugal.
Salienta-se que as exportações foram o principal impulsionador
deste resultado de Leixões, com um crescimento de 34,5%.

Acumulado a dezembro

Movimento de navios (número)
Movimento de mercadorias – Total (ton.)
Carga Geral Fracionada
Carga Contentorizada
Carga Ro-Ro

% de Variação

2010

2011

2 539

2 590

2,0%

14 576 710

16 354 684

12,2%
55,6%

2010/2011

596 317

928 166

4 992 310

5 408 506

8,3%

22 989

10 063

-56,2%

Granéis Sólidos

2 235 375

2 501 501

11,9%

Granéis Líquidos

6 729 718

7 506 449

11,5%

Movimento de Contentores
Número

305 334

327 563

7,3%

TEU

483 309

514 088

6,4%

27 494

41 829

52,1%

Movimento de Passageiros
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Em relação à movimentação de carga, realça-se ainda um marco
de 2011, que foi a movimentação de 514.088 TEU´s, que se
constituiu como um recorde pois nunca antes se haviam atingido
os 500.000 TEU´s num único ano.

2.2. Criação de Valor e Distribuição de Riqueza
A informação sobre o desempenho económico-financeiro da

2010

2011

% de
variação
2010/2011

Volume de Negócios (Vendas +
Prestação Serviços)

42 968

45 624

6,2%

mais a informação que se enquadra melhor na natureza deste

VAB1

34 136

37 465

9,8%

relatório, nomeadamente, a distribuição da riqueza gerada.

EBITDA - Operational Cash Flow

23,3%

empresa está disponível de forma mais detalhada no Relatório e
Contas de 2011, este relatório contem apenas um breve resumo
dos principais indicadores económico-financeiros, detalhando

2.2.1. Criação de valor
Os resultados económico-financeiros em 2011 atingiram como
resultado líquido de 10,3 milhões de euros e um cash-flow operacional (EBITDA) de 29,5 milhões de euros, correspondendo

GERAÇÃO DE RIQUEZA
(103 Euros)

23 944

29 533

Resultado Líquido

6 460

10 320

59,7%

Resultado Operacional

7 653

13 099

71,1%

1

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

2.2.2. Distribuição de riqueza

a um aumento em relação ao ano anterior de 59,7 % e 23,3%,

A redistribuição da riqueza gerada, através da distribuição de

respetivamente.

parte dos benefícios recolhidos ao nível económico, manifesta-se

Estes resultados deveram-se ao acréscimo registado na atividade operacional (mais 12,2%) e à política de redução de custos
que tem vindo a ser aplicada, realçam-se as reduções de cerca
de 10% nos fornecimentos e serviços externos e de cerca de 8%
nos custos com pessoal.

da seguinte forma:
•C
 omunidade, através dos impostos pagos, contribuições para
ação social e outras contribuições para a comunidade:
Pagamentos a acionistas

5.514. 143,8 Euros

Pagamentos ao estado (IRC)

3.538.996,8 Euros

Contribuições à comunidade

203.331,6 Euros
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• Trabalhadores/ras, em remunerações diretas, encargos sociais e formação:
Custos com colaboradores/ras
Ação Social
(inclui saúde, apoios à educação, apoio aos filhos dos
trabalhadores/ras,
Formação Profissional
Segurança e prevenção de riscos profissionais

• Empresas fornecedoras, através das compras de bens e serviços:

9.107.550,7 Euros
1.036.851,0 Euros
43.749 Euros
3.708 Euros

Número total de empresas fornecedoras

707

Número de empresas fornecedoras locais

478

Empresas fornecedoras locais VS Empresas fornecedoras
totais

68%

Valor total de compras a empresas fornecedoras

27.754.497 Euros

Valor das compras a empresas fornecedoras locais

10.663.600 Euros

Compras a empresa fornecedoras locais VS compras totais
a empresas fornecedoras

38%

2.3. Investimentos
O investimento foi de cerca de 27 milhões de euros. Este valor

pondem a 21.623 mil euros, através de financiamento próprio. O

representa uma redução de 55% face a 2010, ano em que

financiamento externo, num total de 5.412 mil euros, correspon-

foram lançados investimentos de duas grandes obras estrutu-

de às seguintes comparticipações:

rantes: a Plataforma Logística de Leixões e o Novo Terminal de
Cruzeiros.
O valor do investimento em 2011 foi suportado em 20% por financiamento externo, tendo sido os restantes 80%, que corres-

POAT, POVT e POPH (FEDER)

849 mil euros

ON.2 – O Novo Norte (FEDER)

4.475 mil euros

O.E. – Cap. 50º

88 mil euros
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3. Desenvolvimento Social
3.1. Estrutura Organizacional
No final de 2011 o total de trabalhadores/ras era de 214, dos

A taxa de rotatividade total foi -0,9%, resultado da saída de 3 tra-

quais 85 são residentes locais. A estrutura hierárquica era com-

balhadores/ras (2 mulheres e 1 homem, por aposentação, todos

posta pelo Conselho de Administração, com 3 membros e 33

acima dos 50 anos) e a entrada de 1 trabalhador na faixa etária

cargos de Direção e Chefia. As mulheres representam 39% des-

dos 30 aos 50 anos.

tes lugares, a maioria em cargos de chefias intermédias.
No início de 2011 houve alteração dos elementos da administração, com a saída, por iniciativa própria, da única mulher que ocupava o lugar de vogal de administração, tendo sido substituída
por um quadro da empresa.

Estrutura Orgânica
Conselho de
Administração
1 Presidente
2 vogais

Cabinete
Jurídico

Direcção de
Recursos
Humanos

Direcção
Comercial,
Formação e
Cooperação

Direcção de
Informática

Direcção
de Obras e
Equipamentos

Direcção de
Operações
Portuárias e
Segurança

Direcção
Administrativa e
Contratos

Auditoria
Interna

Direcção
Financeira

Gabinete de
Estudos e
Planeamento
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3.2. Perfil da Força de Trabalho
Nº de trabalhadores/ras por Categoria Profissional
Dirigentes
Quadros superiores

Mulheres

Homens

0

3

25

51

Quadros médios

5

10

Quadros intermédios

0

2

44

52

Profissionais semi-qualificados

Profissionais altamente qualificados

0

18

Profissionais não qualificados

2

2

76

138

Mulheres

Homens

76

135

0

2

TOTAL

Nº de trabalhadores/ras por Vínculo Contratual
Contratos de trabalho sem termo
Contratos de trabalho a termo
TOTAL CONTRATOS

76

138

Contratos a full time

76

135

0

0

Mulheres

Homens

Contratos em part time

Nº de trabalhadores/ras por Nível Etário
< 30 anos

2

3

30 – 50 anos

54

79

> 50 anos

20

56
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Nº de trabalhadores/ras por Tipo de Horário
Horário Completo (Normal Fixo)

Mulheres

Homens

35

21

Horário flexível

0

0

Tempo parcial

0

0

Turnos

5

10

36

107

Mulheres

Homens

38

53

Mulheres

Homens

0,0

4 491,7

Quadros superiores

2 419,0

2 739,7

Quadros médios

1 783,1

1 885,9

0,0

1 580,4

1 335,3

1 371,0

0,0

1 049,5

1 207,9

994,7

Outro (IHT)

Nº de trabalhadores/ras que fizeram Avaliação de desempenho
Avaliação de desempenho

Remuneração média mensal de base por Categoria Profissional (em euros)
Dirigentes

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

Rácios salários com base no salário mínimo nacional
Rácio salário mais baixo

1,6

Rácio salário mais elevado

8,2

Rácio salário mais baixo pago a mulheres

2,1

Rácio salário mais baixo pago a homens

1,6
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3.3. Valorização dos Recursos Humanos
Nº de horas de formação por Categoria Profissional

Mulheres

Homens

0

103

Quadros superiores

737

1033

Quadros médios

220

618

0

8

Dirigentes

Quadros intermédios

359

260

Profissionais semi-qualificados

Profissionais altamente qualificados

0

11

Profissionais não qualificados

3

0

17,38

14,73

Indice de formação por genero

• Conhecimento do negócio e da atividade da empresa
Numa perspetiva formativa que teve como principal objetivo
desenvolver e fortalecer competências profissionais ao nível da
visão global do negócio e dos seus agentes, numa ótica de orientação para o cliente e envolvimento nos objetivos da Empresa,
organizaram-se visitas de trabalhadores/ras aos serviços operacionais e à área portuária.

Visita interna e apresentação do centro de controlo de navios
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Reconhecendo que a comunicação interna é um fator essencial para prosseguir os objetivos de permanente identificação,
envolvimento, motivação e responsabilidade de todos os trabalhadores/ras, desenvolveu-se uma iniciativa de convidar os
responsáveis de alguns projetos em curso na empresa, para
fazer a sua apresentação aos restantes colegas de trabalho,
designadamente:
- Plataforma Logística de Leixões;
- Projeto E-80;
- Projeto JUP – Janela Única Portuária.
Apresentação interna da Plataforma Logística

• Reconhecimento do valor da antiguidade
Anualmente é prestada homenagem aos que contribuem para o

os 5 trabalhadores/ras que completaram 25 anos de casa e

desenvolvimento da empresa há mais anos, através da entrega

foram também distinguidos com o prémio “mérito e dedicação”

pelo Presidente do Conselho de Administração de um prémio

os 14 trabalhadores/ras com mais de 35 anos de serviço na

simbólico. Em 2011 foram distinguidos com a “caneta de prata”

APDL.

Entrega dos prémios de antiguidade
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3.4. Conciliação da Vida Profissional e Familiar
• Licenças parentais

• Participação na iniciativa “Igualdade é Qualidade”
Mulheres

Homens

Numa iniciativa promovida pela CITE (Comissão para a Igualdade

Nº de trabalharores/ras que tinham direito a licença
parental

6

9

no Trabalho e Emprego) e pela CIG (Comissão para a Cidadania

Nº de licenças parentais gozadas
(nº de trabalhadores/ras)

6

9

Retorno ao trabalho após licenças parentais
(nº trabalhadores/ras)

6

9

799

256

34

1

Licenças parentais

Licenças parentais (nº de dias)
Interrupção na carreira para assistência à família
(nº de dias)

e Igualdade de Género), a APDL participou no projeto “Igualdade

• Apoio à saúde dos trabalhadores/ras e seus familiares
diretos
Número de beneficiários do sub-sistema de saúde
(titulares+familiares)
Saúde e proteção na doença
Inclui sistema complementar de saúde, seguro de doença de
grupo e medicina do trabalho.
Apoio na infância e na educação

2 683

946 791 Euros
69 822 Euros

é Qualidade”, que visava distinguir as empresas com as melhores
práticas no âmbito da promoção da igualdade entre homens e
mulheres no trabalho, bem como a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011 39

3.5. Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho
Indicadores

Mulheres

Homens

Foram ainda realizadas ações de informação para os colaborado-

6,85%

4,66%

res sobre os riscos químicos, ações que decorreram em posto de

112 608

228 255

trabalho e incluíram a preparação e colocação de cartaz com as

250

1 604

principais alterações à simbologia e cuidados fundamentais a ter

Dias perdidos com baixa devido a acidentes (nº dias)

0

228

perante este tipo de riscos, e a distribuição de um panfleto com

Nº acidentes de trabalho, total

0

5

Nº acidentes de trabalho, com baixa

0

5

Nº óbitos de trabalho (nº)

0

0

Total de casos de doenças ocupacionais

0

0

Taxa de absentismo
N.º horas trabalhadas
Dias perdidos (nº dias)

• Promoção da saúde e segurança dos trabalhadores/ras
O programa anual de promoção da saúde ocupacional incluiu
a vacinação da gripe (com uma adesão de 41% da população
da empresa) e a realização exames médicos e complementares
(sangue, urina, ECG, testes de visão e audição, mamografias e
ecografias mamárias, PSA) e o aconselhamento do exercício físico regular.
No decurso dos exames periódicos aos trabalhadores/ras foi efetuado um estudo sobre a Prevalência do Síndrome Metabólico,
sendo este um excelente “marcador” da diabetes e de doença
cardiovascular.

informações úteis sobre esta temática.
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4. Responsabilidade Ambiental
A APDL assume como um fator estratégico e determinante para

O investimento realizado em 2011 em ações para a proteção do

o seu desempenho global, a minimização dos impactes negativos

ambiente teve grande relevância e demonstra claramente esta

para a comunidade local, inerentes à atividade de movimentação

preocupação, como refletem os valores do quadro seguinte:

de mercadorias.
Dispêndios de caráter ambiental
Atualização do sistema de abastecimento de água
Minimização dos impactes ambientais

Gastos (Euros)
9 883
579 622

Planos de Monitorização - Ruído

78 229

Planos de Monitorização - Partículas

36 329

Estudos de impacto ambiental da plataforma logistica de Leixões

21 875

Monitorização ambiental da empreitada de construção das obras maritimas do Terminal de Cruzeiros de Leixões

21 311

Depreciações de equipamentos

11 520

Manutenção geral

9 444

Outros

11 008

Totais

779 221
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4.1. Ações Ambientais Desenvolvidas em 2011
• Rede de monitorização de ruído no Porto de Leixões
Refletindo as preocupações da empresa na melhoria do controlo e
monitorização do desempenho operacional e ambiental das atividades desenvolvidas no porto, a APDL decidiu equipar o Porto de Leixões com uma rede de monitorização de ruído em contínuo, 24h/365

Este sistema, montado junto das fontes emissoras mais significativas em termos de ruído, irá permitir a análise e caracterização
posterior das fontes emissoras mais ruidosas, de forma a serem
implementadas medidas eficazes de minimização ou de correção
dos impactes na movimentação de mercadorias, em tempo real.

dias ano, sendo o único porto do país a ter este sistema instalado.

Pontos de medição do ruído em tempo real

Ecrã de visualização dos pontos de medição de ruído
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• Monitorização contínua de partículas na área portuária
Iniciou-se no final de 2011 a instalação de equipamentos para a
monitorização de partículas (PM10 e PTS) que irão equipar duas
estações a funcionarem no Porto de Leixões.
Este sistema permite a monitorização permanente (24H/365

concretizaram-se um conjunto de medidas para a minimização
dos impactes ambientais da operação de descarga, armazenamento e levantamento da estilha, designadamente:
-R
 eforço da barreira de contentores que delimitam a área de
depósito da estilha, aumentando a altura das barreiras para
um mínimo de 10 m;

dias/ano) da emissão de partículas resultante das várias ativida-

-C
 olocação de um “para-vento” no topo e de uma estrutura em

des portuárias e incluiu sistemas de monitorização da pluviosida-

metal e tela destinada a impedir a propagação de poeiras, de

de e de direção e velocidade do vento, permitindo a visualização

forma a consolidar o seu efeito isolante e a redução do seu

de dados em tempo real, a definição de limites e a possibilidade
de enviar alarmes via e-mail e/ou SMS caso os limites fixados
sejam ultrapassados.
• Requalificação da barreira de contenção das aparas de
madeira (estilha)

impacto visual;
-A
 quisição de um manto geotêxtil para a cobertura da estilha,
destinado a impedir a propagação de poeiras.
-R
 eforço da cortina arbórea confinante com a Av. Duarte Pacheco com arbustos intercalares.

No âmbito do protocolo celebrado com a Comissão de Coordenação da Região Norte e o Terminal de Carga Geral de Leixões,

Nova barreira de contenção da estilha
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• Guia de Boas Práticas para um Consumo Sustentável

• Outras ações ambientais:

Com o objetivo de sensibilizar todos os colaboradores/as da

- Reformulação do parque de impressão da APDL, o que

empresa para a sua contribuição no alcance das metas defi-

permitiu diminuir o número de máquinas instaladas e intro-

nidas no Plano Operacional de Sustentabilidade, relativas à

duzir um novo modelo de gestão, que possibilitou diminuir

redução de consumo de água e de eletricidade, foi elaborado

os custos de exploração, a quantidade de papel consumida

e distribuído por todos os colaboradores/as o “Guia de Boas

e, ainda, a diminuição dos consumos energéticos, já que o

Práticas para um Consumo Sustentável”, que aborda três

equipamento tem a certificação Energy Star.

temáticas:
- Racionalização da produção de resíduos;
- Redução do consumo de água;
- Redução do consumo de energia elétrica.

- Controlo de fluxo na iluminação pública nas zonas da VILP
e Túnel do Molhe Sul, um investimento de 55 mil euros que
permitiu reduzir em cerca de 31,5% a energia elétrica consumida neste sistema de iluminação. O valor total da poupança de energia nestes sistemas em 2011 foi de 218.037
kWh, que correspondem a uma redução de cerca de 106
ton. de emissão de CO2.
- No âmbito do programa de redução do número dos equipamentos que possuem o gás R22, em 2011 foram substituídas 15 unidades, o que reduz para apenas 24% o número
de unidades de climatização em exploração na empresa que
ainda utilizam aquele gás.
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4.2. Desempenho Ambiental
aumento de movimentos de navios em porto, já que a maior fatia

4.2.1. Energia
O consumo de energia na APDL está representado no quadro
seguinte.
Consumo de energia
APDL (Gj)

do consumo deste tipo de energia é feito pelos retocadores que
auxiliam a entrada a saída dos navios no porto, estando assim
diretamente ligada com o crescimento da actividade operacional

2009

2010

2011

% variação
2010/2011

29.724

32.762

35.497,5

8,3%

Este facto refletiu-se num aumento de 3% no total de energia

49

0

0

--

consumida pela empresa, apesar da redução verificada nos ou-

426

389

171,5

-55,9%

Total Energia Direta

30.199

33.150

35.669,0

7,6%

Eletricidade Média Tensão

12.653

13.018

12.035,9

-7,5%

Eletricidade Baixa Tensão

1.596

1.574

1.491,6

-5,2%

Total Energia Indireta

14.249

14.592

13.527,6

-7,3%

Total Energia Consumida

44.448

47.742

49.196,6

3,0%

Gasóleo
Gasolina de viaturas
Gás Propano

registada em 2011.

tros tipos de energia.
O consumo de gás propano teve uma redução muito significativa
cerca de 56% e não houve consumo de gasolina.
Consumo de energia APDL (GJ)

Destaca-se a redução do consumo de energia elétrica
(energia indireta) consumida pela empresa, de cerca de

49.197

47.742

44.448

30.199

33.150

-7,3% em relação ao ano anterior, resultado das medidas de

14.592

14.249

poupança de energia que se têm vindo a adotar nos últimos anos

35.669

13.528

e que começam a refletir-se nos indicadores de consumo.
Em relação ao consumo da energia direta (gasóleo, gasolina e
gás propano) houve um aumento de 7,6%, em consequência do

2009
Energia Total APDL

2010
Energia Directa

2011
Energia INdirecta
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O índice de energia consumida por tonelada de carga movimen-

3%, resultado do aumento do consumo da energia direta (mais

tada teve também uma redução de 8,2%.

cerca de 8% de consumo de gasóleo), apenas se refletiu em 1%

O facto de ter havido um aumento do volume de mercadorias
movimentadas e uma diminuição do consumo de energia indireta,
acabou por refletir-se positivamente neste índice.
Energia por tonelada de carga movimentada

Emissões de CO2 APDL (tCO2)

3.008
44.448

40.000

49.197

3.000
2.500
2.000

30.000

1.500

20.000

1.000
10.000

500

2009

energia total APDL

2010

4.430

4.165

2011

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

Energia total (GJ)

de energia elétrica, que diminuiu cerca de 7%).

3.500

3.277

3.143

47.742

0

ção dos valores das emissões indiretas (resultado do consumo

4.000

60.000
5.000

no aumento das emissões totais, por compensação da diminui-

0

energia por carga movimentada (Mj/1000 ton)

2.237

4.473

2.643

2.456
1.974

1.928

2009

1.830

2010

Emissões Totais

2011

Emissões diretas

Emissões indiretas

Registou-se ainda uma diminuição nas emissões por carga movimentada de 10%, resultado da diminuição do consumo de eletricidade, principal fonte de energia utilizada na movimentação de
mercadorias.
Emissões por carga movimentada

âmbito da operacionalização da sua política de sustentabilidade,
tendo-se investido nos últimos três anos em medidas de racionalização dos consumos de eletricidade, em ações como o controlo
do fluxo luminosos nas áreas públicas e a instalação de sensores
de movimento e de lâmpadas economizadoras.
Estas medidas têm um impacte direto nas emissões de CO2 já
que, apesar do aumento do consumo total de emergia ter sido de

304

294

4.400

4.473
4.430

274

300
250

4.300

200
150

4.200
4.165

100

4.100
4.000

50
2009

emissões totais

2010

2011

emissões por tonelada de carga
movimentada (Kg co2/ton carga)

da energia elétrica, tem sido uma preocupação da empresa no

emissões totais de CO2 (ton CO2)

O investimento em medidas de poupança de energia, sobretudo

350

4.500

4.2.2. Emissões

0

emissões por carga movimentada (kgco2/1000 t carga)
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Em face dessa diversidade, a APDL só controla diretamente cer-

4.2.3. Água
O abastecimento de água ao Porto de Leixões é efetuado a partir
da rede pública e tem diversa utilização:
• Abastecimento de navios, barcos de pesca e de recreio e
rebocadores;

ca de 20% desse consumo.
Nos últimos três anos têm-se tomado medidas que visam uma
melhoria da gestão da rede de abastecimento de água, através
da implementação de sistemas que permitam um conhecimento
mais rigoroso dos consumos de água no porto e, por conseguin-

• Molha das cargas portuárias, com o objetivo de minimizar a
emissão de poeiras;

te, um melhor controlo da sua utilização.
Na sequência das medidas adotadas em 2009 e 2010 (alteração

• Consumo doméstico nos edifícios;

física da rede, instalação de um sistema de Telemetria, implemen-

• Rega de áreas ajardinadas;

tação de um sistema “racional” de rega nas áreas ajardinadas

• Abastecimento de estaleiros de obras;
• Lavagem de terraplenos portuários.
A distribuição do consumo da água pelas diversas atividades do

e execução de furos para captação de água doce), em 2011
houve uma redução superior a 50% da água utilizada nos
serviços administrativos e sistemas de rega da empresa
(consumo da APDL), em relação ano anterior.

porto está expressa no gráfico seguinte.
Consumo de água
Consumos de água por destino

80000

73.710

70.516

70000
60000
19 %

50000
m3

32 %

40000
30000

49 %

27.248

34.310

30.694

20000

22.721
15.768

13.485

10000
0
Abastecimento de navios

2010

2011

consumo - total

consumo

na apdl
(serviços, rega, etc.)

consumo

de particulares
(concessionários, clubes, etc.)

Abastecimento de navios

consumo na apdl (serviços, rega, etc.)
consumo de particulares (concessionáios, clubes, etc.)
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•L
 impeza da área portuária - os mais frequentes são os

Consumo de água
76.000

5,20

74.000

5,06

5,00

73.710

72.000
70.000

70.516

68.000

4,80
4,60

66.000
64.000

4,46

4,40
4,31

63.069

62.000

4,20

metais (cintas metálicas), as madeiras e derivados e os
resíduos de varredura dos cais e arruamentos do recinto
portuário.
A APDL realiza também a limpeza sistemática da área molhada com o objetivo de assegurar condições de segurança
para a navegação, proteger os equipamentos marítimos e
evitar a dispersão de resíduos para o exterior da área portuária, saliente-se que estes resíduos provêm, quase exclusivamente, do exterior do porto.

60.000
4,00

58.000
56.000

2009

2010

2011

3,80

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

•R
 ecolhidos dos navios, são resíduos urbanos e equiparados, alguns resíduos perigosos como óleos, absorventes
e materiais filtrantes, pilhas, cinzas, resíduos sólidos contendo hidrocarbonetos, lamas e águas dos porões dos navios.
Para estes resíduos há um Plano de Receção e Gestão de
Resíduos e meios afetos à sua aplicação, aplicando-se o

Está a ser implementado um Plano de Controlo da Qualidade da
Água no Porto de Leixões, que prevê a monitorização e medição
de parâmetros relativos à qualidade da água para consumo humano em diversas bocas de aguada existentes nos cais, que se
destinam ao abastecimento de água aos navios.
4.2.4. Resíduos
A APDL faz a gestão dos seguintes resíduos:
• Produzidos diretamente pela empresa, - resíduos urbanos e equiparados, (papel, embalagens de cartão, plásticos e
vidro e resíduos orgânicos produzidos na cantina da empresa);
- resíduos provenientes de obras de construção (lamas, terras e pedras) e óleos e solventes (provenientes dos serviços
de manutenção).

Decreto-lei n.º 165/2003, de 24 de julho.
Não sendo as quantidades e tipologia dos resíduos produzidos
na área portuária e nos navios suscetível de controlo pela APDL,
uma vez que resulta da movimentação de mercadorias e do tipo
de navios que atracam no porto, tem-se notado duas tendências,
patentes no gráfico seguinte:
• r edução da produção de resíduos ao longo dos últimos três
anos;
• a umento da percentagem de valorização dos resíduos produzidos.
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Produção de resíduos (ton)

Resíduos por destino (ton)

100%

4400,00
4426,8

4000,00

80%
70%

3503,3
66,9%

2400,00

50%

2000,00

40%

1600,00
29,4%

1200,00

20%
10%
0%

3200,00
2800,00

60%

30%

6,0
0,2%

3600,00

3567,9

800,00

14,2%

400,00
2009

2010

Produção de resíduos

2011

8,3
0,2%

produção de resíduos (ton)

valorização de resíduos (%)

90%

0,00

% valorização total

359,0
10,2%

1513,70
42,43%

1986,0
56,7%

Aterro
reutilização reciclagem
tratamento físico-quimico
armazen. para posterior eliminação
armazen. para posterior reciclagem

A APDL controla todo o processo de levantamento destes resíduos e o respetivo transporte e reencaminhamento para o tratamento mais adequado, através de serviços subcontratados para

Resíduos (ton)

o efeito a empresas devidamente licenciadas.

2.500,0

Há a preocupação de se proceder à separação dos mesmos ain-

2.000,0

da no interior da área portuária, em local adequado e construído

1.500,0

especificamente para esse fim e há também o devido acompa-

1.000,0

nhamento até à sua entrega nos destinos certificados para este

500,0

efeito, sendo a maioria deles valorizáveis.

0,0

2.163,8

2.344,4

1.339,6

1.159,0

PERIGOSOS

NÃO
PERIGOSOS

Perigosidade

VALORIZÁVEIS

NÃO
VALORIZÁVEIS

V
 alorização
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4.2.5. Efluentes

4.2.6. Derrames

A APDL tem um sistema de rede de drenagem das águas residu-

Em 2011 ocorreram 8 derrames, o que representa um aumento

ais domésticas provenientes de todas as instalações administra-

de 33% neste tipo de acidentes em relação ao ano anterior.

tivas e sanitárias implantadas na área do porto de Leixões, que
permite que as águas residuais domésticas produzidas na área
portuária sejam canalizadas para dois tipos de destino: ligação
direta à rede de recolha pública, ou, nos casos em que tal não
foi possível, para Estações de Tratamento de Águas Residuais

Em todos os casos foram tomadas as medidas de mitigação
deste tipo de acidentes, aplicação de manta e barreiras absorventes.
DERRAMES (N.º)

(ETAR).
8

Em 2011 foram reencaminhadas para a estação de tratamento 8

6

m3 de águas residuais.

2

Em relação a águas contaminadas por hidrocarbonetos, a APDL

2009

2010

2011

cumpre o disposto na convenção de MARPOL 73/78, anexo 1,
dispondo de um batelão para a recolha de águas contaminadas
por este tipo de substâncias.
Relativamente às águas sanitárias provenientes dos navios, a
APDL disponibiliza serviços de recolha através de veículos cisterna, sendo proibida a sua descarga no meio hídrico.

A APDL dispõe de equipamento destinado à prevenção e combate à poluição no meio hídrico, nomeadamente, uma embarcação semirrígida, uma embarcação com recuperador olefilíco com
capacidade de recolha de 40ton/hora; um batelão com capacidade para 200 m3, um recuperador oleofílico com capacidade

Em 2011 não houve registo de incidentes no Porto de Leixões

para recolha de 30m3/hora, uma bomba skimmer para hidrocar-

por contaminação de águas por este tipo de descarga.

bonetos e ainda barreiras para contenção em águas interiores,
tanques flexíveis, moto-bombas, tanques flutuantes, espumífero
e uma bomba autoproporcionada de combate a incêndios em
navios.
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4.3. Biodiversidade
A única atividade que poderia causar alguma perturbação na biodiversidade resulta das ações de dragagens que podem causar
efeitos negativos no estuário do Rio Leça, que se caracteriza por
baixa diversidade e complexidade.

A adesão a esta iniciativa fez-se na sequência de um protocolo,

Por isso, as dragagens são realizadas de acordo com procedimentos técnicos que minimizam os impactes por elas causados e
os grupos biológicos que podem ser afetados estão identificados.

flora do local, em que a APDL disponibilizou os terrenos no leito e

O projeto de construção do Terminal de Cruzeiros de Leixões, incluiu o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, do qual
resultaram medidas de minimização e programas de monitorização da fase de construção e exploração da obra, que englobam
parâmetros como:
• Ecossistemas terrestres;
• Biologia e ecologia marinha;
• Património terrestre;
• Património subaquático.
A APDL aderiu à iniciativa “Business and Biodiversity” a 11 de
março de 2008, através de um memorando de entendimento entre a APDL o ICNB e o Parque Biológico de Gaia (PBG), que
visava dois objetivos principais, por parte da APDL:
• a avaliação do impacte causado pela atividade global da
APDL na biodiversidade;
• a adoção de medidas tendentes à minimização dos impactes negativos identificados e à otimização dos impactes positivos potenciais.

assinado em dezembro de 2007, com o Parque Biológico de Gaia
que visava a Criação de um Refúgio Ornitológico do Estuário do
Douro, com o objetivo de salvaguardar o património de fauna e
margens do rio Douro, sob sua jurisdição, necessários ao projeto
de criação de uma pequena reserva natural para proteção das
aves que nidificam e passam o inverno no estuário do rio Douro.
O Refúgio, concluído em junho de 2008, situa-se na parte final
do estuário do rio Douro, numa área de domínio publico, sob a jurisdição da APDL, ocupando uma área de cerca de 12 hectares,
que ficou afeta à gestão do mesmo e a ações de investigação
cientifica ou educação ambiental. Além da cedência do local, a
APDL colabora na fiscalização do cumprimento do estabelecido
como atividades permitidas no interior do refúgio e ainda na promoção da recuperação e musealização do local designado por
“Lago do Linho”. Ficou a cargo do PBG a construção e gestão
do referido refugio que engloba um observatório para aves e um
pequeno centro de interpretação.
Como todas as zonas estuarinas o Douro apresenta grande importância ornitológica, com condições favoráveis ao abrigo e nidificação de muitas aves, sendo desde fevereiro de 2009 uma
área protegida, denominada Reserva Natural Local do Estuário
do Douro, fazendo a APDL parte do Conselho Consultivo.
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4.4. Ações dos Concessionários
As operações de movimentação de carga no Porto de Leixões
estão concessionadas a diversas empresas. Os impactes dessa
atividade no ambiente derivam sobretudo do tipo e quantidade
de mercadorias movimentadas e são, sobretudo, emissões produzidas pelos seus veículos e equipamentos e poeiras e ruído
produzidos pela movimentação de mercadorias durante as operações de carga e descarga.

É da responsabilidade de cada um dos concessionários contribuir para a mitigação dos seus impactes. O quadro seguinte
resume as principais ações realizadas pelos concessionários
em 2011. As informações descritas foram recolhidas através de
questionário.

Concessionário

Ações

DOCAPESCA
Portos e Lotas, SA

• Ação de formação sobre Ambiente - geral.
• Implementação de medidas de redução do consumo de energia, através da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
• Política de ambiente definida; Sistema de Gestão Ambiental
• Elaborou Relatório de Sustentabilidade 2010

PETROGAL Terminal
Petroleiro de Leixões

• Controlo do consumo de água através da verificação diária da integridade das tubagens e dos pontos de água.
• Utilização de EPI´s no controlo da exposição ao ruído.
• Medições da qualidade do ar.
• Manutenção preventiva dos equipamentos.
• Ações de formação ambiental: Amostragem de amostras de produtos; Brigadas Volantes; Plano de Emergência Interno e Controlo das
modificações espaços confinados/escavações e trabalhos em altura.
• Separação e encaminhamento de resíduos.
• Política de ambiente definida; Sistema de Gestão Ambiental.
• Reabilitação do Terminal de Leixões, criando melhores condições para a operação de navios, com impacte positivo na segurança e ambiente:
construção do TK-9005, com aumento da sua altura; impermeabilização das zonas envolventes do fundo reservatório. Reparação do TK-9004.
Intervenções nos meios de combate a incêndio e rede elétrica.

REPSOL Portuguesa, SA

• Medidas de redução do consumo de energia através da substituição da iluminação exterior por lâmpadas de baixo consumo.
• Melhoria de Procedimentos Operacionais para redução do consumo de água.
• Possuem três separadores de hidrocarbonetos para as águas potencialmente oleosas.
• Inspeções periódicas obrigatórias e manutenção do empilhador e compressor, assim como cumprimento do Plano de Ações e Manutenção.
• Ação de formação sobre Boas Práticas Ambientais.
• Monitorização de efluentes líquidos.
• Limpeza e manutenção das caixas separadoras e caleiras e implementação do Sistema de Separação de Resíduos, num investimento de cerca
de 2 mil euros.
• Implementação do Plano de Contingências de Derrames.
• Política de ambiente definida e Sistema de Gestão Ambiental
• Elaborou Relatório de Sustentabilidade 2010
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Concessionário

Ações

SECIL Companhia Geral de
Cal e Cimentos, SA

• Aquisição de lâmpadas de baixo consumo, para diminuir o consumo.
• Ações de sensibilização dos colaboradores para a minimização do desperdício da água.
• Verificações mensais do estado da rede como forma de prevenir perdas/fugas de água.
• Reencaminhamento das águas residuais par rede municipal de saneamento.
• No âmbito da sua avaliação de fornecedores, sensibilização dos Transportadores por si contratados, para a renovação da sua frota, com a
consequente diminuição da emissão de ruído.
• Utilização de Filtros de Mangas nas chaminés dos Silos para minimizar o impacte na qualidade do ar.
• Ação de formação ambiental sobre Utilização de Extintores.
• Manutenção de equipamentos.
• Recolha seletiva de resíduos.
• Instalação de separadores de hidrocarbonetos.
• Durante o ano de 2011 procedeu-se à Avaliação do Ruído Ambiente no Entreposto de Leixões Mar.
• 8 mil euros dispendidos nas medidas de proteção ambientais.
• Política de ambiente definida; Sistema de Gestão Ambiental
• ISO 14000
• Elaborou Relatório de Sustentabilidade 2010.

TCGL
Terminal de Carga Geral e
Granéis de Leixões, SA

• Aplicação de novo sistema de iluminação, incluindo a substituição dos balastros ferromagnéticos por arrancadores eletrónicos, como forma de
diminuir o consumo de energia.
• Para minimizar o ruído produzido pelas operações, adquiriram carrela com laterais furados e aplicação de madeira no fundo, aquisição ainda de
um balde gradeado para pá carregadora.
• Utilização de canhões pulverizadores na descarga de estilha e de sucatas, com o objetivo de diminuir o impacte da movimentação destas
cargas na qualidade do ar.
• Ação de formação em Boas Práticas Ambientais.
• Investimento de 50 mil euros em medias de proteção ambiental.
• Política de ambiente definida e Sistema de Gestão Ambiental
• ISO 14000
• Elaborou Relatório de Sustentabilidade 2010.

TCL
Terminal de Contentores de
Leixões, SA

• Continuação da aplicação de medidas de compensação de energia reativa da rede de frio e da rede de força motriz dos terminais.
• Redução do consumo de energia na iluminação pública, pela adaptação dos horário de arranque e desligar de acordo com luz natural e pela
redução do fluxo luminoso em 50% a partir das 24h.
• Sensibilização no sentido de economia do consumo da água, evitando perdas, eliminando eventuais fugas, etc.
• Limpeza das áreas dos terminais.
• Recolha e tratamento de resíduos sólidos (equiparados a urbanos e industriais não perigosos) assim como recolha e tratamento de óleos e
lubrificantes.
• Manutenção preventiva dos equipamentos de movimentação de cargas procurando minimizar o seu consumo energético.
• Cumprimento da Carta de Princípios subscrita com a APDL e demais Concessionários do Porto de Leixões.
• Investimento de 21.447 euros em medidas de proteção ambiental.
• Efetua o Cálculo do Indicador Carbon Footprint.
• Política de ambiente definida.

Nota: A atividade desenvolvida no Porto de Leixões pelos con-

ção de impacte ambiental. O concessionário SILOS de Leixões

cessionários CEPSA e ED&F MAN PORTUGAL não tem um ca-

não apresentou qualquer iniciativa de caráter ambiental.

ráter operacional que justifique a realização de medidas de redu-
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5. Governação
5.1. Quem Somos
A Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. (APDL),

trica, rebocadores e pilotagem; segurança, combate à poluição,

é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos,

entre outros.

que visa a exploração económica, conservação e desenvolvimen-

Tem sede em Leça da Palmeira e a sua área de jurisdição abran-

to dos portos do Douro e Leixões, assegurando ainda alguns

ge a faixa marginal do domínio público marítimo da área do Porto,

serviços operacionais, como a ajuda à navegação, controlo do

Matosinhos e Gaia e ainda a Zona do Porto do Douro (que inclui

tráfego marítimo, prestação de serviços de amarração, guinda-

todo o estuário do Rio Douro) e a Zona do Porto de Leixões e a

gem, armazenagem, aguada, recolha de resíduos, energia elé-

área terrestre delimitada pelo domínio público respetivo.
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5.2. Estrutura de Governação
O modelo de governação da APDL é constituído pelos seguintes

(www.portodeleixões.pt), onde está também disponibilizada a

órgãos: Assembleia-geral, Conselho de Administração e Conse-

informação sobre as áreas de responsabilidade dos membros

lho Fiscal.

do Conselho de Administração; remuneração e competências

A gestão da empresa está estatutariamente atribuída ao Conse-

dos Órgãos Sociais; Regulamentos Internos e Externos; Nor-

lho de Administração, composto por um presidente e dois vogais

mas e Procedimentos; Tarifários e Assembleias-gerais. Desta-

executivos. Cabe a este Conselho a tomada das decisões de na-

ca-se aqui apenas a função do Conselho Fiscal que tem, entre

tureza estratégica e operacional, tendo cada um dos seus mem-

outras funções de controlo, também a atribuição de fazer a ava-

bros pelouros de responsabilidade atribuídos, com repartição de

liação do desempenho individual dos gestores e a apreciação

competências e de funções, sendo responsável pela execução e

global das estruturas e dos mecanismos de governo em vigor

controlo das deliberações tomadas pelo CA nas suas áreas de

na empresa.

responsabilidade.

A APDL enquanto empresa integrante do Setor Empresarial do

O atual CA foi nomeado em Assembleia Geral realizada em

Estado, orienta o seu a sua atuação pelos princípios de bom go-

2008, para o triénio de 2008-2010, encontrando-se em gestão

verno, de acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º

corrente desde 31 de dezembro de 2010.

49/2007 que define os princípios de bom governo dirigidos ao

As competências dos órgãos sociais estão definidas nos esta-

Estado (enquanto acionista e enquanto stakeholder), e às empre-

tutos da empresa, disponíveis para consulta no site da empresa

sas por ele detidas.
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5.3. Visão, Estratégia e Valores
Fazer do Porto de Leixões uma referência para os sistemas logísticos
que utilizam a fachada atlântica da Península Ibérica
Orientação para
o cliente e para o
mercado

Competitividade
Portuária e Logistica

Criação de valor e
sustentabilidade
financeira

√

Orientação para o cliente procurando satisfazer plenamente as suas expectativas;

√

Transparência, ética, lealdade e orgulho de pertencer à APDL;

√

Valorização e reconhecimento do mérito dos colaboradores da APDL;

√

Inovação, procura sistemática da excelência, ambição coletiva em atingir melhores resultados;

√

Participação ativa na comunidade portuária de Leixões;

√

Valorização da localização através de uma integração responsável;

√

Exercício pleno de autoridade portuária orientado para o interesse público.

Sustentabilidade e
envolvente
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5.4. Gestão de Risco
O atual contexto de crise económica e financeira mundial e a

• Controlo interno - auditorias para avaliar o nível de con-

natural evolução dos quadros legais e regulamentares relativos à

trolo nos diversos processos que suportam a atividade da

transparência na gestão das empresas publicas, levam a que se

empresa.

defina, como prioridade, a necessidade do reforço das competências e meios dos sistemas de gestão e controlo de riscos.
Neste âmbito, o Conselho de Administração da APDL decidiu
implementar um Enterprise Risk Management ao qual designou
por Projeto MAR – Modelo de Avaliação de Riscos, cuja implementação e estrutura documental ficaram concluídos e aprovados na íntegra em agosto de 2011.
O projeto MAR visa a gestão do risco empresarial, dotando a
organização dos meios, ferramentas, mecanismos e rotinas para

• Tecnologias de informação – Auditorias realizadas para
avaliar o nível de controlo existente nas diversas aplicações
que suportam a atividade de empresa.
• Safety – Auditorias realizadas para avaliar o nível de controlo existente na estrutura e processos de proteção dos
colaboradores de danos físicos, sociais, emocionais ou psicológicos derivados de acidentes, erros, danos, falhas ou
qualquer evento não desejável.

gestão dos riscos relevantes, através da identificação, categori-

•S
 ecurity – Auditorias realizadas para avaliar o nível de con-

zação e prioritização dos principais riscos - ameaças/ oportunida-

trolo existente na estrutura e processos de proteção/pre-

des que possam afetar a prossecução dos objetivos de negócio

venção de perigo, danos, perda ou atividades criminais.

da APDL e por conseguinte os do Acionista.

•A
 mbiente – Auditorias realizadas para avaliar o nível de

Integrado no Modelo de Avaliação de Riscos está o Plano Anu-

controlo existente nos procedimentos, programas e projetos

al de Auditorias Internas baseado no risco, consubstan-

ambientais, licenciamento e gestão ambiental e na elabora-

ciando medidas de melhoria e de controlo específicas nos cinco

ção, implicação e operação de equipamento de controlo de

âmbitos auditáveis:

poluição.

5.5. Caracterização das Operações e seus
Impactes na Comunidade Local
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Movimentação de cargas

Contentores

Movimento de navios

Carga Geral

Granéis sólidos

Graneis Líquidos

Dragagens

Dragagens

Aproveitamento de dragados
na plataforma multiuso

Impactes da operação portuária

Ruído
Emissões de partículas (PTS)
Contaminação do solo
Contaminação de águas
Emissões CO2
Aumento de tráfego

Medidas de mitigação
Na movimentação das cargas:
• Utilização de passadeira rolante para o transporte de algumas mercadorias;
• Aspersão regular com água doce de todas as cargas susceptíveis de emissão de poeiras;
• Manutenção da limpeza e lavagem de todas as áreas de operação de movimento de cargas
(terraplenos) em todos os terminais.

Limpeza da área molhada e
monitorização da qualidade da água e
dos sedimentos dragados.

Humidificação de cargas

Monitorização
da água

Manto de cobertura da estilha

Monitorização da
qualidade do ar e do
ruído

Limpeza dos arruamentos de circulação
automóvel e dos espaços envolventes à
movimentação de cargas e recolha de resíduos

Recolha de resíduos sólidos

Monitorização da
qualidade do ar e
do ruído

Monitorização do ruído

Lavagem do terminal

Limpeza dos arruamentos

Monitorização
dos sedimentos

Limpeza da área molhada

Implementação de zonas verdes e de uma
cortina arbórea nas zonas de interface
com a cidade
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5.6. Impactes mais Significativos
do Porto de Leixões nas Comunidades
e nas Economias Locais
A importância económica e social do Porto de Leixões reflete-

terão também impactes relevantes para a economia e comunida-

se, de forma imediata, no plano local pelo impacto gerado sobre

des locais.

o mercado de trabalho. De acordo com o estudo “Avaliação de

Atendendo às características e evolução verificada no negócio

Impactos do Complexo Portuário de Leixões” realizado em 2008,
apesar da quebra registada ao longo da última década, o empre-

do turismo de cruzeiros e às perspetivas de evolução futura,
prevê-se que a entrada em funcionamento do novo Terminal

go direto gerado pelo complexo industrial-portuário de Leixões

de Cruzeiros de Leixões venha a originar um acréscimo de

estima-se que represente cerca de 5800 postos de trabalho:

mais 38 navios de cruzeiros, mais 68.400 passageiros e 37.620

• 4200 respeitantes à indústria portuária correspondendo a
postos de trabalho que se reportam a funções desempenhadas no âmbito de atividades ligadas diretamente à exploração e funcionamento da infraestrutura portuária;
• 1600 associados à indústria de proximidade portuária, que
respeita a postos de trabalho diretamente gerados por atividades que dependem da proximidade das infraestruturas
portuárias, como as atividades ligadas ao setor das pescas
e as atividades ligadas à doca de recreio e da indústria
de proximidade, como é o caso da indústria conserveira
e de transformação e distribuição de produtos da pesca
e do mar, da fabricação, armazenamento e distribuição de
produtos petrolíferos refinados, ou a indústria metalúrgica
de base.

tripulantes por ano. A este movimento adicional de passageiros
e tripulantes associam-se externalidades anuais de cerca de 11
milhões de euros, tendo como referência o ano cruzeiro do projeto (ano 2018).
Ao nível da Plataforma Logística de Leixões são igualmente
esperados vários impactes sócio-económicos dos quais destacamos os efeitos ao nível do emprego e ao nível ambiental pela
sua relevância para a comunidade local.
De acordo com os estudos que serviram de base à decisão de
criação de uma plataforma logística em Leixões levados a cabo
pelo consultor Fordesi, estima-se que, à semelhança do que
acontece noutras infraestruturas idênticas, por cada hectare de
área ocupada com atividades logísticas sejam criados 40 novos
empregos diretos e 80 novos empregos indiretos. Importa realçar que os empregos que serão criados são multiestratificados,

Os grandes projetos de investimento em curso, nomeadamente

isto é, ocupam desde profissionais pouco qualificados até espe-

o novo terminal de cruzeiros e a plataforma logística de Leixões,

cialistas e técnicos superiores.
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Em termos ambientais, espera-se que a Plataforma Logística
venha a aumentar significativamente a competitividade das soluções de transporte intermodal de mercadorias no hinterland do
Porto de Leixões. Assim sendo, é expectável que uma quantidade
substancial de cargas que atualmente são movimentadas através
do transporte rodoviário, passem a utilizar o transporte marítimo
ou soluções intermodais integradas (navio/ comboio/ camião).
Consequentemente, para o segmento da cadeia de transporte
que é transferido do modo rodoviário para o transporte marítimo pode-se esperar uma redução significativa das emissões de
gases com efeito de estufa (GEE), dada a maior eficiência de
carbono do transporte marítimo. Aliás, é comummente aceite que
as plataformas logísticas contribuem para a redução da poluição
do ar, do ruído, do nº de acidentes, do congestionamento viário e
das emissões de GEE ao nível agregado.
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6. O relatório
Este relatório de sustentabilidade comunica o desempenho, no

• Avaliação dos principais indicadores sociais, económicos e

âmbito da sustentabilidade, da atuação económica, social e am-

ambientais, da atividade desenvolvida em 2011, e os seus

biental, no ano de 2011, e apresenta também a monitorização

impactes no contexto da atividade da empresa e na prosse-

dos compromissos assumidos para esse ano e os objetivos tra-

cução de um desenvolvimento sustentável.

çados para 2012.

• Informação relatada pelos diferentes grupos de trabalho res-

Este é o 6º relatório de sustentabilidade da empresa, de perio-

ponsáveis pela execução do Plano Operacional de Susten-

dicidade anual, e dá seguimento ao compromisso de prestação

tabilidade de 2011, sobre os progressos e compromissos

de contas a todos os nossos stakeholders relativamente ao en-

alcançados.

volvimento da empresa para um desenvolvimento sustentável do
Porto de Leixões.
A definição do conteúdo do relatório teve em consideração:
• As diretrizes GRI 3.1 (Guidelines for Sustainability Reports
G.3.1), desenvolvido pela Global Reporting Initiative, e as
suas orientações.

Informações prestadas pelos Concessionários do Porto de
Leixões, no que se refere aos impactes ambientais, área em
que os impactes resultam da atividade conjunta e não dependem apenas da APDL, obtida através de questionário
específico.
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7. Conclusões
Ao nível económico destaca-se a consistente robustez econó-

• Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, pela

mica e financeira ao longo dos anos e que os resultados líquidos

Lloyd’s Register, na Norma NP EN ISO 9001:2008, para

positivos assim comprovam. Para a sustentabilidade da empresa

o âmbito da gestão do navio em porto, pilotagem, reboque,

numa perspetiva económico-financeira contribuem, para além de

amarração, proteção e segurança, recolha de resíduos, mer-

uma gestão eficiente e uma rigorosa contenção de custos, inicia-

cadoria perigosa (Hazmat) e hidrografia.

tivas de gestão como:

No domínio da responsabilidade social corporativa, a APDL

• Investimentos na melhoria das condições de acessibilidade

assume de forma clara e pragmática uma política de permanente

marítima e terrestre ao porto e em infraestruturas portuárias;

adequação, motivação e valorização do seu capital humano e,

• Investimento em meios de comunicação e informação efi-

por outro lado, contribui para o desenvolvimento e melhoria da

cientes, por forma a dar respostas às necessidades cres-

qualidade de vida da comunidade local, através da colaboração e

centes dos operadores logísticos que utilizam o porto, em

apoio a iniciativas de entidades oficiais, de âmbito social, educa-

termos de rapidez e fluidez da informação;

cional e cultural e também de uma cada vez maior aproximação e

• Investimentos em fatores dinâmicos de competitividade,

abertura do porto à população local.

como a promoção de projetos de I&D (Investigação e De-

A colaboração com instituições de ensino, proporcionando está-

senvolvimento) e projetos de cooperação internacional, que

gios curriculares e profissionais e integrando o Conselho Geral

permitam o intercâmbio de boas práticas ligadas ao negó-

da Escola Secundária da Boa Nova, a abertura do espaço por-

cio, contribuindo também para a promoção da marca “Porto

tuário à população no “Dia do Porto”, a organização de visitas

de Leixões”.

guiadas à área portuária para grupos de alunos de escolas do en-

• Implementação de um sistema de avaliação dos riscos da
empresa, baseado nas etapas de um modelo de Enterprise
Risk Management (ERM), que abranja toda a organização

sino secundário e superior e para colaboradores e dirigentes de
várias empresas, são exemplos de uma vasta colaboração com a
comunidade local.

e todos os tipos de risco (financeiros, tecnológicos, corrup-

Por outro lado, é também relevante o impacte, do ponto de

ção/fraude, ambientais e demais riscos operacionais).

vista social, económico e ambiental, que assumem as várias
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iniciativas de requalificação de vários espaços situados no

de todos os colaboradores e suas famílias, contribuindo assim

interface com a cidade que se têm vindo a realizar ao longo

para os objetivos estratégicos da empresa, através:

dos últimos anos, como a requalificação da cortina arbórea
que delimita o porto da cidade, a reconstrução da fachada da

- Do reforço do sentimento de pertença à organização;

Capela de Santo Amaro, em Matosinhos, e a construção de

- Promoção da participação na tomada de decisões;

vários equipamentos de apoio às praias de Matosinhos, entre

- Incremento da comunicação interna.

outros.

Na vertente ambiental, estando o Porto de Leixões inserido no

O incremento das políticas de maior responsabilização social por

tecido urbano do concelho de Matosinhos e a sua área operacio-

parte da empresa e as ações realizadas neste âmbito têm tido

nal delimitada por duas cidades (Matosinhos e Leça da Palmei-

repercussões a vários níveis junto da população local:

ra), a APDL tem mantido uma atitude pró-ativa, empreendendo

• Reconhecimento da importância económica e social da atividade portuária para a economia regional e nacional;
• Reforço da identidade do Porto de Leixões e da identificação com a empresa;

um conjunto de medidas e alterando processos de trabalho com
o objetivo de minimizar os impactes ambientais das operações,
de forma a mitigar os incómodos causados em algumas zonas de
interface com a cidade.
A avaliação dos impactes da empresa tem sido assim feita com

• Reafirmar o compromisso de empresa socialmente respon-

transparência e, nos casos dos impactes negativos, motivado a

sável e sustentável, reforçando a imagem de uma “empresa-

realização de medidas de mitigação, através de ações concretas

cidadã”.

e direcionadas, sintetizadas nos planos operacionais de sus-

Relativamente à responsabilidade social interna, é prosseguida

tentabilidade da empresa.

uma rigorosa política de igualdade de tratamento e oportunidade

O plano operacional anualmente aprovado materializa, em última

entre todos os colaboradores no que diz respeito à valorização

análise, as intenções enunciadas na política de sustentabilidade

profissional e à promoção de medidas e de boas práticas ao nível

e integra as ações a realizar em cada ano civil, nos âmbitos so-

da saúde e segurança no trabalho, bem-estar e qualidade de vida

bretudo ambiental e social.
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8. Notas Metodológicas e Autodeclaração
No cálculo dos indicadores ambientais relacionados com a energia e emissões de CO2 foram utilizadas as seguintes conversões
de unidades e fontes de informação de fatores utilizados:

Gasóleo

Gás Propano

Gasolina

Eletricidade

PCI (GJ/ton)

43,31

Agência Portuguesa do Ambiente

Densidade (Ton/m3)

0,837

Agência Portuguesa do Ambiente

Fator 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

Fator 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

Fator Emissão CO2 (Kg CO2/GJ)

68,60

Agência Internacional de Energia

Fator 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

AUTO-DECLARAÇÂO
Níveis GRI
Obrigatório
Opcional

C
Autodeclaração
Verificação por terceira parte
Verificação GRI

C+

B

B+

A
√

A+
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9. Índice GRI 3.1
Refª GRI e descrição do indicador

Nível de
resposta

Localização no
relatório (Pág.)

Observações

1 - Estratégia e análise

1.1 - Declaração do Presidente



Tendo o RS sido editado em papel (em formato resumido)
juntamento com o RC, a mensagem inicial è comum aos dois
relatórios. Não foi por essa razão repetida aqui neste documento.

1.2 - Descrição dos principais impactes, riscos e oportunidades, relacionados com a
atividade da empresa



62 a 65; 70 e 71

2.1 - Nome da organização



59

2.2. - Principais marcas, produtos e serviços



59

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



33, 59 a 61

2.4 - Localização da sede social da empresa



59

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



59

2.6 - Tipo e natureza jurídica da propriedade



59

2.7 - Mercados servidos, por localização geográfica, setores servidos e por tipos de
clientes/beneficiários



59

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



28, 33, 59

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



60

2.10 - Prémios recebidos no período a que se refere o relatório



Não houve.

2 - Perfil Organizacional
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Refª GRI e descrição do indicador

Nível de
resposta

Localização no
relatório (Pág.)

Observações

3 - Parâmetros do Relatório
3.1 - Período abrangido para as informações apresentadas no relatório



69

3.2 - Data do último relatório publicado



69

3.3 - Ciclo de publicação de relatórios



69

3.4 - Dados para contacto



Contra-capa

3.5 - Processo de definição de conteúdos do relatório, incluindo relevância do
conteúdo, questões prioritárias e a identificação dos stakeholders que farão uso do
relatório.



11 a 14; 54, 55, 69, 72

3.6 - Limite do relatório (por ex.: países, divisões, subsidiárias, instalações
arrendadas, joint ventures, fornecedores)



69

3.7 – Limitações específicas relativas ao âmbito e limite do relatório.



69

3.8 - Base de elaboração do relatório



69

3.9 - Técnicas de medição e tratamento da informação



72

3.10 – Justificações sobre efeitos de eventuais alterações de informações de
anteriores relatórios.



Não houve alterações significativas em relação a relatórios
anteriores.

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



Não houve alterações significativas em relação a relatórios
anteriores, no âmbito, limite ou métodos de medição aplicados.

3.12 - Tabela que identifica o local das informações-padrão no relatório



73 a 82

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



Não se optou pela verificação de uma entidade externa.

4.1 - Estrutura de governação



33 e 60

4.2 - Indicar se o Presidente do órgão de governação hierarquicamente mais elevado
é, simultaneamente, um diretor executivo



60

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



O Conselho de Administração não têm membros não-executivos.

4.4 - Mecanismos que permitam aos acionistas e funcionários transmitir
recomendações ou orientações ao órgão de governação hierarquicamente mais
elevado



14 a 23; 60

4 - Governação e Compromissos

As competências do Presidente
estão definidas nos estatutos das
Administrações Portuárias, no
capítulo dos Órgãos Sociais.
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Refª GRI e descrição do indicador

Nível de
resposta

Localização no
relatório (Pág.)

Observações

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



Cumpre-se o disposto no ponto 17 dos Princípios e Bom Governo
das empresas do setor empresarial do estado, aprovadas pela RCM
49/2007.

4.6 - Mecanismos de prevenção e resolução de conflitos de interesse



Cumpre-se o disposto no ponto 17 dos Princípios e Bom Governo
das empresas do setor empresarial do estado, aprovadas pela RCM
49/2007.

4.7 - Processo para determinar a composição e competências dos mais altos cargos
de direção, por género e outros fatores de diversidade



60

4.8 - Declaração de missão, valores e códigos de conduta



14 e 61

4.9 - Procedimentos de supervisão



Como empresa do Setor Empresarial do Estado que não dispõe de
membros não-executivos no CA, nem de um Conselho Geral e de
Supervisão, compete ao Órgão de Fiscalização emitir anualmente
um relatório de avaliação de desempenho individual dos gestores,
bem como de uma apreciação global das estruturas e dos
mecanismos de governo em vigor na empresa.

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



Cumpre-se o disposto no ponto 17 dos Princípios e Bom Governo
das empresas do setor empresarial do estado, aprovadas pela RCM
49/2007. Nesse âmbito a avaliação de desempenho dos gestores
executivos é feita, anualmente, pelo Conselho Fiscal.

4.11 - Princípio da precaução



Cumpre-se o disposto no ponto 17 dos Princípios e Bom Governo
das empresas do setor empresarial do estado, aprovadas pela RCM
49/2007

4.12 - Cartas de princípios que a organização subscreve ou defende



14

4.13 - Participação em associações e organismos



83

4.14 - Grupo de stakeholders



14 a 23; 54 e 55

4.15 - Base para identificação e seleção de stakeholders



14 a 23

4.16 - Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas, incluindo o tipo e
frequência destas abordagens a cada grupo de stakeholders



14 a 23

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



14 a 23; 43 a 46
54 e 55; 62 a 65

EC1 - Valor económico direto gerado e distribuído



28

EC2 - Implicações financeiras, riscos e oportunidades devido a mudanças climáticas



Código de ética da empresa.

EC - Desempenho Económico
Desempenho económico

--

Não Disponível
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Refª GRI e descrição do indicador

Nível de
resposta

Localização no
relatório (Pág.)

Observações

EC3 - Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela
organização



28 e 29

EC4 - Ajuda financeira significativa recebida do governo



29

EC5 - Variação do salário mais baixo comparado com o salário mínimo nacional, por
género



35

EC6 - Políticas, práticas e proporção de gastos com empresas fornecedoras locais



29

EC7 - Procedimentos para contratação de quadros provenientes da comunidade
local



Nos processos de recrutamento é tida em conta a área de
residência dos candidatos.

EC8 - Impactes de investimentos em infraestruturas e serviços



15 a 20; 29, 64 e 65

EC9 - Impactes económicos indiretos significativos



64 e 65

Presença no mercado

Impactes económicos indiretos

EN - Desempenho Ambiental
Materiais
EN1 - Matérias-primas utilizadas, por peso ou por volume

--

--

Não Aplicável

EN2 - Percentagem de materiais utilizados que são provenientes de reciclagem

--

--

Não Aplicável

Energia
EN3 - Consumo direto de energia, discriminado por fonte de energia primária



47

EN4 - Consumo indireto de energia, discriminado por fonte de energia primária



47

EN5 - Total de poupança de energia devido a melhorias na conservação e na
eficiência



46 a 48

EN6 - Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados na eficiência energética
ou nas energias renováveis, e reduções no consumo de energia em resultado dessas
iniciativas



46 a 48

EN7 - Iniciativas para reduzir o consumo indireto de energia e reduções alcançadas



46 a 48



49

Água
EN8 - Consumo total de água, por fonte
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Refª GRI e descrição do indicador

Nível de
resposta

Localização no
relatório (Pág.)

EN9 - Recursos hídricos significativamente afetados pelo consumo de água



49 e 50

EN10 - Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada



49 a 50 e 52

EN11 - 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



53

EN12 - Descrição dos impactes significativos de atividades, produtos e serviços
sobre a biodiversidade das áreas protegidas e sobre as áreas de alto índice de
biodiversidade fora das áreas protegidas



53

EN13 - Habitats protegidos ou recuperados



53

EN14 - Estratégias e programas, atuais e futuros, de gestão de impactes na
biodiversidade



53

EN15 - Número de espécies, na Lista Vermelha da IUCN e na lista nacional
de conservação das espécies, com habitats em áreas afetadas por operações,
discriminadas por nível de risco de extinção.

--

Observações

Biodiversidade

--

Não aplicável

Emissões, efluentes e resíduos
EN16 - Emissões totais diretas e indiretas de gases com efeito de estufa, por peso



48

EN17 - Outras emissões indiretas relevantes de gases com efeito de estufa, por peso



48

EN18 - Iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, assim
como reduções alcançadas



48

EN19 - Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso



--

Não Disponível

EN20 - NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e por peso



--

Não Disponível

EN21 - Descarga total de água, por qualidade e destino



--

Não Disponível

EN22 - Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação



50 e 51

EN23 - Número e volume total de derrames significativos



52

EN24 - 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

--

--

Não Aplicável

EN25 - Identidade, dimensão, estatuto de proteção e valor para a biodiversidade
dos recursos hídricos e respetivos habitats, afetados de forma significativa pelas
descargas de água e escoamento superficial



52 e 53
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Refª GRI e descrição do indicador

Nível de
resposta

Localização no
relatório (Pág.)

Observações

Produtos e serviços
EN26 - Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos e serviços e grau
de redução do impacte



EN27 - Percentagem recuperada de produtos vendidos e respetivas embalagens, por
categoria

--

53 a 55; 63 a 65
--

Não Aplicável

Conformidades
EN28 - Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e o número total
de sanções não-monetárias por incumprimento das leis e regulamentos ambientais



Não foram aplicadas quaisquer coimas ou sanções por
incumprimento de leis e regulamentos ambientais.

Transporte
EN29 - 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



--

Não Disponível

Geral



43

HR1 - 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



Não estão em causa na realidade e no contexto social onde se
insere a empresa.

HR2 - Percentagem das principais empresas fornecedoras e empresas contratadas
que foram submetidos a avaliações relativas a direitos humanos e medidas tomadas



Não estão em causa na realidade e no contexto social onde se
insere a empresa.

HR3 - Número total de horas de formação em políticas e procedimentos relativos
a aspetos dos direitos humanos relevantes para as operações, incluindo a
percentagem de colaboradores/as que beneficiaram de formação



Não se realizaram ações de formação sobre estas matérias porque
não estão em causa na realidade e no contexto social onde se
insere a empresa.



--



Não estão em causa na realidade e no contexto social onde se
insere a empresa.



Não estão em causa na realidade e no contexto social onde se
insere a empresa.

EN30 - Total de custos e investimentos com a proteção ambiental, por tipo
HR - Direitos Humanos
Práticas de investimento e aquisições

Não-discriminação
HR4 - Número total de casos de discriminação e ações corretivas tomadas

Não se registaram queixas por casos
de descriminação.

Liberdade de associação e acordo de negociação coletiva
HR5 - Casos em que exista um risco significativo de impedimento ao livre exercício
da liberdade de associação e realização de acordos de negociação coletiva, e
medidas que contribuam para a sua eliminação
Trabalho infantil
HR6 - Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho infantil, e
medidas que contribuam para a sua eliminação
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Refª GRI e descrição do indicador

Nível de
resposta

Localização no
relatório (Pág.)

Observações

Trabalho forçado
HR7 - Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho forçado
ou escravo, e medidas que contribuam para a sua eliminação



Não estão em causa na realidade e no contexto social onde se
insere a empresa



Não se realizaram ações de formação sobre estas matérias porque
não estão em causa na realidade e no contexto social onde se
insere a empresa.

Práticas de segurança
HR8 - 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
Direitos dos povos indígenas
HR9 - Número total de Incidentes que envolvam a violação dos direitos dos povos
indígenas e ações tomadas

--

--

Não Aplicável

Apreciação/Avaliação
HR10 – Percentagem e total de operações que foram sujeitas a análise da aplicação
dos direitos humanos e avaliação do impacte gerado



Não se realizaram estas ações porque não estão em causa na
realidade e no contexto social onde se insere a empresa.

HR11 – Número de queixas apresentadas, relacionadas com direitos humanos e
resolvidas através de mecanismos oficiais



Não se realizaram estas ações porque não estão em causa na
realidade e no contexto social onde se insere a empresa.

LA1 - Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região, por
género.



34 e 35

LA2 - Total de trabalhadores e respetiva taxa de rotatividade por faixa etária, género
e região



34 e 35

LA3 - Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial.



Não existem trabalhadores a tempo parcial.

LA15 – Regresso ao trabalho e taxas de permanência após licenças parentais
gozadas, por género.



38

LA4 - Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de negociação coletiva



Não existem trabalhadores abrangidos por contrato coletivo de
trabalho

LA5 - Prazo mínimo para notificação referente a mudanças operacionais



As notificações e informações sobre mudanças operacionais são
efetuadas de acordo com os prazos definidos pelos respetivos
responsáveis dos diversos serviços.



A empresa tem um grupo de trabalho de SHST, composto por 8
elementos (o que corresponde a 3,6% do total de trabalhadores/
ras), de diversas áreas operacionais da empresa.

LA – Práticas laborais e trabalho condigno
Emprego

A taxa de permanência após licenças
parentais é de 100%.

Relações entre funcionários e administração

Saúde e segurança no trabalho
LA6 - Percentagem de trabalhadores representados em comités de saúde e
segurança
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Refª GRI e descrição do indicador

Nível de
resposta

Localização no
relatório (Pág.)

LA7 - Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos e absentismo, por
género e região



39

LA8 - Programas de educação, sensibilização, aconselhamento e prevenção de risco
de doenças graves, para trabalhadores e familiares



39

LA9 - Programas de saúde e segurança abrangidos por acordos de sindicato

--

--

Observações

Não Aplicável

Formação e educação
LA10 - Média de horas de formação, por trabalhador, por género e categoria
profissional



36

LA11 - Programas para gestão de competências e aprendizagem continua para a
empregabilidade e gestão da carreira



36 e 37

LA12 - Percentagem de trabalhadores que realizam análise de desempenho, por
género.



35



34



35

PR1 - Ciclos de vida dos produtos e serviços em que os impactes de saúde
e segurança são avaliados com o objetivo de efetuar melhorias, bem como a
percentagem das principais categorias de produtos e serviços sujeitas a tais
procedimentos.



63 e 64

PR2 - Número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os
regulamentos e códigos voluntários relativos aos impactes, na saúde e segurança,
dos produtos e serviços durante o respetivo ciclo de vida, discriminado por tipo de
resultado.



Não se registaram



A empresa dispõe de um conjunto de regulamentos internos
que estabelecem as normas e procedimentos a utilizar no
desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente o
Regulamento de Exploração, dos Concessionário e Tarifários da
APDL, aplicados aos serviços respetivos e disponíveis no Site da
empresa. Tem ainda um Guia de Procedimentos de Compras para
aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas.

Diversidade e igualdade de oportunidades
LA13 - Composição dos órgãos de governação e discriminação da estrutura
profissional, por género, grupos etários e outros fatores de diversidade
Remuneração idêntica para ambos os géneros
LA14 - Rácios salariais por género e categoria (por localização de unidades
operacionais)
PR - Responsabilidade sobre o produto
Saúde e segurança do cliente

Informação e rotulagem de produtos e serviços

PR3 - Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por regulamentos e
percentagem de produtos e serviços significativos sujeitos a tais requisitos
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Refª GRI e descrição do indicador

Nível de
resposta

Localização no
relatório (Pág.)

Observações

PR4 - Número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os
regulamentos e códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e
serviços, discriminados por tipo de resultado.



Não se registaram.

PR5 - Procedimentos relacionados com a satisfação do cliente, incluindo resultados
de pesquisas que meçam a satisfação do cliente.



16



A APDL não adere a qualquer código de comunicação e marketing
específico. Respeita a legislação geral em vigor sobre estas
matérias. Não houve qualquer queixa relativa a não cumprimento da
legislação nestas matérias.



Não houve reclamações registadas relativas à violação da
privacidade de clientes



Não houve coimas por incumprimento de leis e regulamentos
relativos ao fornecimento e utilização de produtos e serviços

SO1 - Programas e práticas para gerir e avaliar o impacte das operações nas
comunidades locais



14 a 23; 44 a 46
53 a 55; 63 a 65

SO9 – Operações com um impacte negativo nas comunidades locais



63

S10 – Medidas de prevenção e mitigação implementadas nas operações passíveis
de causar impactes negativos nas comunidade locais.



43 a 46 e 63

SO2 - Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de análise de riscos
à corrupção.



Não houve.

SO3 - Percentagem de trabalhadores que tenham efetuado formação nas políticas e
práticas de anticorrupção da organização.



Não se realizaram ações de formação sobre estas matérias por não
se considerar que seja um risco.

SO4 - Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.



Não houve incidentes registados relativos a casos de corrupção.

Comunicação de Marketing

PR6 - Programas de observância das leis, normas e códigos voluntários relacionados
com comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio.

PR7 - Número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os
regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo
publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultado.
Privacidade do Cliente
PR8 - Número total de reclamações registadas relativas à violação da privacidade de
clientes.
Conformidade
Pr9 - Conformidade
SO - Sociedade
Comunidade Local

Corrupção
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Nível de
resposta

Refª GRI e descrição do indicador

Localização no
relatório (Pág.)

Observações

Políticas Públicas

SO5 - Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas
públicas e em grupos de pressão.



A APDL não participa em lobbies e a sua participação na
elaboração de políticas públicas é feito no âmbito da participação
em organizações e associações do setor portuário e dando o seu
contributo para o desenvolvimento de políticas relacionas com o
setor marítimo-portuário.

SO6 - Valor total das contribuições financeiras ou em espécie a partidos políticos,
políticos ou a instituições relacionadas, discriminadas por país



Não houve.



Não se registaram ações judiciais resultantes de queixas por
concorrência desleal, antitrust e monopólio



Não houve aplicação de qualquer sanção ou multa por não
cumprimento de leis e regulamentos.

Concorrência desleal
SO7 - Número total de ações judiciais por concorrência desleal, antitrust e práticas
de monopólio, bem como os seus resultados.
Conformidade
SO8 - Montantes das coimas significativas e número total de sanções não
monetárias por incumprimento das leis e regulamentos ambientais.

Legenda:  Nível de resposta total

 Nível de resposta parcial

 Resposta não disponível
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Lista de Associações e Organismos
de que a APDL é Membro/Sócio
Agência de Energia do Porto - ADEPORTO

Associação Portuguesa de Recursos Hídricos - APRH

Agência Portuguesa do Transporte Marítimo de Curta Distância

Associação Promotora Museu da Ciência e Industria do Porto

- APTMCD
Aliance (The) of Maritime Regional Interests in Europe - AMRIE
Associação da Casa da Arquitetura - ACA

Association Cruise Europe
Association International Geologie de L´Ingenieur - AIGI
Association International Permanent Congrès Navigation -

Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades - RETE

AIPCN

Associação Comercial do Porto

Câmara Comércio e Indústria Portugal - Angola

Associação Empresarial de Portugal - AEP

Câmara de Comércio Luso-Britânica

Associação Eurocoast - Portugal - EUROCOAST

Centro de Riscos da Universidade do Porto - CERUP

Associação Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação -

Comunidade Portuária do Douro e Leixões

AIPQR

Conselho Empresarial p/ o Desenvolvimento Sustentável -

Associação Internacional Cidades e Portos - AIVP

BCSD Portugal

Associação para o Museu do Douro

Cruz Vermelha Portuguesa

Associação dos Portos de Portugal - APP (ex APAJP)

Ecoports Foundation

Associação Portuguesa para o Desenvolvimento do Transp.

European Sea Port Organization - ESPO

Ferroviário - ADFER
Associação Portuguesa p/ o Museu dos Transportes e
Comunicações - AMTC

Fundação AEP
Fundação Rei Afonso Henriques
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Fundação de Serralves

Instituto Português de Auditores Internos - IPAI

Instituto de Engenharia Mecânica e Inovação Industrial - INEGI

Liga Portuguesa contra a Sida

Information Systems Audit and Control Association - ISACA

Sociedade Portuguesa de Geotecnia

Instituto da Construção

Turismo do Porto e Norte de Portugal - ERT

Instituto Hidráulica e Recursos Hídricos - IHRH

Asso. Indústrias Petroquímica, Química e Refinação - AIPQR

Instituto p/ o Desenv. do Conhecimento e Economia do Mar -

Fundação AEP

IDCEM
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Siglas
APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA

IRC – Imposto Sobre Rendimento de Pessoas Coletivas

ADSE – Direção Geral de Proteção Social aos Funcionários e

MAR – Modelo de Avaliação de Riscos

Agentes da Administração Pública

MARPOR – Manifesto Research on Political Representation

CCDRN – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da

O.E. – Orçamento de Estado

Região Norte
CIG – Comissão para Cidadania e Igualdade de Género
CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego
CTUR – Cruise Traffic and Urban Regeneration
ECG – Eletrocardiograma
DREN – Direção Regional Edução do Norte

OS – Obras Sociais
PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
PM – Partículas em Suspensão
POAT – Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes
POPH – Programa Operacional do Potencial Humano
POVT – Programa Operacional de Valorização do Território

EPI – Equipamento de Proteção Individual

PSA – Antígeno Prostático Específico

ERM – Enterprise Risk Management

PSE – Prestadores de Serviço Externo

ERP – Enterprise Resource Planning

PTS – Partículas Totais em Suspensão

FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional

GEE – Gases com Efeitos de Estufa

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade

GRI – Global Reporting Initiative

SHST – Segurança Higiene e Saúde no Trabalho

I&D – Investigação e Desenvolvimento

TCGL – Terminal de Carga Geral de Leixões

INDAQUA – Industria e Gestão de Águas, SA

TCL – Terminal de Contentores de Leixões
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