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Sobre o relatório
Este é o 7º relatório de sustentabilidade da empresa, que tem uma periodicidade anual, e comunica o desempenho
ao nível económico, social e ambiental, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, englobando as actividades
desenvolvidas pela APDL no ano civil de 2012. Integra ainda Informações prestadas pelos concessionários do Porto de
Leixões sobre às medidas implementadas para minimizar os impactes ambientais, área em que os impactes resultam da
actividade conjunta e não dependem apenas da APDL, obtida através de questionário específico.
Este relatório pretende ser um instrumento de comunicação transparente com todas as partes interessadas da APDL.
Para a identificação dos temas mais relevantes a abordar foi tida em consideração, fundamentalmente, a operacionalização da Política de Sustentabilidade da empresa, concretizada pela execução do Plano Operacional de Sustentabilidade
de 2012, procurando-se garantir os princípios fundamentais enunciados nas directrizes da GRI 3.1 (Guidelines for Sustainability Reports), através da apresentação de evidências que suportem a informação relatada sobre os progresso e
compromissos alcançado no âmbito dos três pilares da sustentabilidade.
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I A nossa empresa
Síntese Capítulo I

A nossa empresa
O nosso negócio
Governação
Como gerimos a sustentabilidade
Relacionamento com stakeholders

1. O nosso negócio
1.1. Crescimento económico



A actividade do Porto de Leixões é fundamental para o

A actividade operacional do porto no ano em referência

desenvolvimento da economia do País, ela suporta e fo-

foi particularmente positiva, atingiu-se um máximo histó-

menta a existência de negócios de importação e exporta-

rico na movimentação de mercadorias de 16,6 milhões

ção de mercadorias, com contributos directos e indirectos

de toneladas. Este valor representa um aumento de 1,5%

para o desenvolvimento da comunidade local e regional,

no total de mercadorias movimentadas em relação ao ano

mas também de todo o território nacional.

anterior, aumento particularmente reflectido na carga con-

Em 2012 destaca-se o crescimento de 23% das exportações realizadas a partir do Porto de Leixões, face ao ano anterior. Os mercados de destino que mais contribuíram para
este aumento foram: Marrocos, Angola, Argélia e Reino Unido. Os principais produtos exportados a partir de Leixões foram ferro/aço, produtos refinados e aromáticos, paralelepípedos, papel e cartão, bebidas, equipamentos e materiais para
a construção civil. As exportações têm um peso de cerca de
40% no total das mercadorias movimentadas em Leixões.
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tentorizada, já que em 2012 o Porto de Leixões assinalou
ainda outro marco na sua história.
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Estabelecendo um novo recorde, ao movimentar
pela primeira vez 633 mil TEU’s (Twenty-foot Equivalent Unit, a medida standard internacional equivalente
a um contentor de 20 pés), o que corresponde a cerca
de 390 mil contentores num único ano de actividade.
O que colocou Leixões na primeira posição na tabela
de movimentação de contentores dos portos nacionais, em 2012.
Contentor comemorativo da movimentação de 600 mil TEUS em Leixões

Também na movimentação de passageiros o ano de
2012 foi particularmente importante, foi o primeiro ano
completo de actividade do novo Cais de Cruzeiros do Por-

Movimento de navios
(número)

to de Leixões, destacam-se por isso alguns indicadores:

Movimento de mercadorias – Total (ton.)

•7
 5.613 Passageiros, o que correspondeu a um cres-

Carga Geral Fracionada

cimento de cerca de 81% face a 2011 (que registou
41.829 passageiros).
•7
 0 navios, o que correspondeu a um acréscimo de

Carga Contentorizada
Carga Ro-Ro

2011

2012

% DE
VARIAÇÃO

2590

2547

-1,7%

16.363.347

16.614.561

1,5%

934.995

916.542

-2,0%

5.408.510

6.458.463

19,4%

10.063

17.671

75,6%

25% face ao ano anterior, em que 56 navios tinham es-

Granéis Sólidos

2.503.331

2.174.271

-13,1%

calado o porto.

Granéis Líquidos

• Navios de maiores dimensão e capacidade, representando um crescimento na ordem dos 80%.
• Recepção de seis navios em escalas inaugurais.

7.506.449

7.047.615

-6,1%

Movimento de
Contentores (número)

327.563

403.056

23,0%

TEU

514.088

632.673

23,1%

41829

75613

80,8%

Movimento de
Passageiros

O quadro seguinte resume a actividade do porto em
2012, destacando-se o crescimento da carga contentorizada e da carga ro-ro e, também, o aumento significativo
do movimento de passageiros.
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1.2. Investimento na melhoria dos serviços prestados
Em 2012 o volume de investimentos foi de 21, 2 milhões
de euros, o que representa uma redução de cerca de 22%
face ao ano anterior. A comparticipação de fontes comunitárias representa cerca de 60%, tendo sido os restantes
40% de financiamento próprio/BEI – Banco europeu de
Investimento, conforme descriminado no quadro seguinte.
FEDER
(POVT, POAT ON.2, POPH e Espaço Atlântico)
RTE-T e 7º PQ I&D
Auto-financiamento e BEI

12.656 mil euros
145 mil euros
8.405 mil euros

uma capacidade de tracção de 60 toneladas, aumentando a capacidade máxima de maior tracção da frota existente em 25 toneladas, já que a força máxima de tracção
dos rebocadores de Leixões se ficava nas 35 toneladas.

2. Governação
A Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A.
(APDL), é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, que visa a exploração económica, conservação e desenvolvimento dos portos do Douro e Lei-

O maior volume de investimento (cerca de 87%) foi re-

xões, assegurando ainda alguns serviços operacionais.

alizado nos seguintes projectos:

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

• Plataforma Logística de Leixões - em 2012 foram concluídos os acessos rodoviários ao Pólo 1 (empreitada
co-financiada pelo POVT (Programa Operacional de Valorização do Território) e iniciados os trabalhos de terraplanagem no mesmo pólo.
• Novo Terminal de Cruzeiros – o cais de acostagem está
a funcionar desde Abril de 2011, tendo-se iniciado em
Outubro do mesmo ano a construção do Edifício do Terminal, prevendo-se que esteja concluído no primeiro trimestre de 2014. O investimento global de 25,5 milhões
de euros está a ser concretizado com a comparticipação
do Programa Operacional Regional do Norte.
• Aquisição de dois novos rebocadores no valor de 8,3
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de maior envergadura. Estes novos equipamentos têm

abrange a faixa marginal do domínio público marítimo da
área do Porto, Matosinhos e Gaia e ainda a Zona do Porto
do Douro (que inclui todo o estuário do Rio Douro) e a
Zona do Porto de Leixões.
A APDL enquanto empresa integrante do Sector Empresarial do Estado, orienta a sua actuação pelos princípios de
bom governo, de acordo com a Resolução de Conselho
de Ministros n.º 49/2007 que define os princípios de bom
governo dirigidos ao Estado (enquanto accionista e enquanto stakeholder), e às empresas por ele detidas.
O modelo de governação da APDL, os órgãos sociais e
respectivas competências estão definidas nos estatutos
da empresa, disponíveis para consulta no site da empresa
www.portodeleixoes.pt (separador: Autoridade Portuá-

milhões de euros, com comparticipação comunitária do

ria), onde está também disponibilizada a informação sobre

POVT. O investimento nestas duas novas embarcações é

as áreas de responsabilidade dos membros do Conselho

um passo crucial para o crescimento do volume de negó-

de Administração; remuneração e competências dos Ór-

cios do Porto de Leixões, uma vez que vêem possibilitar

gãos Sociais; Regulamentos Internos e Externos; Normas

que o porto possa receber navios (de carga e cruzeiros)

e Procedimentos; Tarifários e Assembleias-gerais.
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Destaca-se aqui apenas a função do Conselho Fiscal que
tem, entre outras funções de controlo, também a atribuição de fazer a avaliação do desempenho individual dos
gestores e a apreciação global das estruturas e dos mecanismos de governo em vigor na empresa.
A APDL tem definido e implementado um Modelo de Avaliação de Riscos - projecto MAR - que visa a gestão do
risco empresarial, dotando a organização dos meios, ferramentas, mecanismos e rotinas para gestão dos riscos
relevantes, através da identificação, categorização e ordenação dos principais riscos/ameaças/ oportunidades que
possam afectar a prossecução dos objectivos de negócio
da APDL e por conseguinte os do Accionista. Abarcando
as seguintes âmbitos:
• Controlo interno - processos que suportam a actividade da empresa.
• Tecnologias de informação - aplicações informáticas
que suportam a actividade de empresa.
• Safety – protecção dos colaboradores de danos físicos, sociais, emocionais ou psicológicos derivados de
acidentes, erros, danos, falhas ou qualquer evento não
desejável.
• Security – protecção/prevenção de perigo, danos, perda ou actividades criminais.
• Ambiente – procedimentos, programas e projectos ambientais, licenciamento e gestão ambiental e na elaboração, implicação e operação de equipamento de controlo
de poluição.
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2.1. Visão, objectivos estratégicos 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

SUSTENTABILIDADE
E ENVOLVENTE

• Ser líder do Porto de Leixões;
• Orientação para o cliente e procura sistemática da excelência;
• Ética, lealdade e orgulho de pertencer à APDL;
• Motivação e reconhecimento do mérito dos colaboradores;
• Segurança, integração e sustentabilidade ambiental das operações;

3. Como gerimos a sustentabilidade
A APDL tem uma política de sustentabilidade formalizada desde 2009, integrando os seguintes compromissoschave:
• Promover a protecção ambiental, através de uma gestão
integrada da água, energia e resíduos;
• Melhorar a integração urbana do porto, através de uma
constante ponderação da melhoria das condições de
sociabilidade do Porto de Leixões;
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• Promover e incentivar a segurança no trabalho em todas
as actividades que se realizem na área portuária;
• Incentivar o desenvolvimento profissional e a realização
pessoal de todos os trabalhadores/as da empresa;
• Promover um relacionamento transparente com as partes interessadas;
• Fomentar a competitividade do Porto de Leixões através
da rapidez e eficácia dos serviços prestados.
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3.1. As nossas prioridades

Do conjunto das variáveis estratégicas identificadas para

As variáveis estratégicas da sustentabilidade da empresa
estão perfeitamente identificadas, foram definidas através
de uma análise interna, segundo o seguinte método:

Dimensões da
sustentabilidade

Avaliação
do nível de
incorporação
na empresa

a sustentabilidade da empresa, anualmente são escolhidas aquelas sobre as quais se irão realizar acções de melhoria, passando a integrar o Plano Operacional de Sustentabilidade desse ano.

Medição
do impacte
reputacional
e financeiro

A avaliação do nível de incorporação e a medição do impacte reputacional e financeiro das variáveis da sustentabilidade analisadas no contexto da actividade da empresa,
permitiu identificar as seguintes variáveis estratégicas:
• ÁGUA
• SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
• ENERGIA e EMISSÃO de GEE
• RESÍDUOS
• QUALIDADE DO AR, RUÍDO e SEGURANÇA NAS
OPERAÇÕES
• POLÍTICAS DE APOIO À COMUNIDADE LOCAL
• SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
• VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E PESSOAL DOS
COLABORADORES/AS
• DIÁLOGO E ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS
• ÉTICA
• GOVERNANCE
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3.2. Avaliação dos compromissos assumidos e comprometimento com novos compromissos
O Plano Operacional de Sustentabilidade de 2012, que
DIMENSÃO DA
SUSTENTABILIDADE

ÁREA DE
INTERVENÇÃO

1. ÁGUA

AMBIENTAL

2. ENERGIA

SÓCIO-AMBIENTAL
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3. RUÍDO

operacionalizou os compromissos da empresa ao nível da
actuação sobre as variáveis da sustentabilidade, integrava
as seguintes acções:

ACÇÕES 2012

PONTO DE
SITUAÇÃO
NO FINAL
DE 2012

1.1 - Monitorização diária do balanço hídrico da rede de abastecimento
de água do Porto de Leixões, Reduzir as perdas e fugas de água na rede
de abastecimento do porto, tendo em vista não exceder 20% de perdas
decorrentes de fugas ou avarias, relativamente ao volume total de água
fornecida.

þ

1.2 – Acompanhamento da utilização da água dos poços, pelo concessionário,
na rega das cargas. Reduzir em 10% a água gasta na rega das cargas, tendo
por referência os m3 de água por tonelada de carga movimentada (sucata,
estilha e pedra) do ano anterior.

ý

1.3 - Instalação de torneiras automáticas nas instalações sanitárias.
Substituição de torneiras simples por torneiras com temporizador. Atingir
os 60% de torneiras com temporizador nas instalações sanitárias em
funcionamento na APDL.

þ

2.1 - Substituição de lâmpadas normais por lâmpadas economizadoras nos
edifícios administrativos da empresa. Reduzir em 25% o consumo de energia
em iluminação nos Corpos A, B e D Edifício Central.

þ

2.2 - Instalação de um sistema de regulação de fluxo de iluminação pública, no
Túnel do molhe Sul.
Reduzir  o consumo de energia em iluminação pública no Molhe Sul em 30%.
• Instalação de Sistema de regulação de fluxo para a iluminação do terrapleno
adjacente à saída do túnel do Molhe Sul;

þ

2.3 – Instalação de Painéis solares térmicos ou termodinâmicos no Edifício das
Ex-Oficinas, Aproveitar a pré-instalação existente, para aquecimento de água
da piscina, sanitárias e, eventualmente, do sistema de climatização.

ý

2.4 - Estudo de viabilidade de produção de energias renováveis
• Analisar o impacto da instalação de Painéis fotovoltaicos, na cobertura do
Corpo D do Edif. Central.

þ

2.5 - Elaboração do projecto para a instalação de tomadas de energia nos cais.
2.5.1 – Alimentações até 380V / 125A
• Instalação de ramal no terminal Multiusos (Alimentação ao rebocador Castelo
de Óbidos);
• Instalação de ramal na Doca 1 Norte para alimentação de navios da Marinha
(Alimentação ao Schultz Xavier);
2.5.2 – Alimentações de potência elevada
•Estudo de viabilidade por posto de acostagem (apoio da Schneider Electric na
elaboração do estudo).

þ

3.1- Melhoria do controlo da medição do ruído através do aperfeiçoamento da
análise de dados e dos relatórios do sistema.

ý

3.2 – Redução do ruído na zona da Doca 2 – Norte, através da implementação
de medidas conjuntas com o TCGL.

þ

4.1 - Implementar a recolha selectiva de resíduos nos edifícios administrativos
da empresa

þ
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DIMENSÃO DA
SUSTENTABILIDADE

ACÇÕES 2012

5.SHST Concessionários

5.1 - Acompanhamento das Condições de SHST nas áreas portuárias
concessionadas ao TCL e TCGL.

þ

6. VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL
E PESSOAL DOS
COLABORES/AS

SOCIAL

7. RELACIONAMENTO COM OS
SATKEHOLDERS
- TRABALHADORES/AS

CADEIA DE
VALOR

PONTO DE
SITUAÇÃO
NO FINAL
DE 2012

ÁREA DE
INTERVENÇÃO

8. REALCIONAMENTO COM
STAKEHOLDERS COMUNIDADE

6.1 - Certificação da Aptidão Profissional para Técnicos de Contabilidade.

ý

6.2 - Benchmarking
Realização de visitas de trabalho a outros portos, nas quais possa recolher
informação sobre boas práticas, métodos e procedimentos e trocar
experiencias com profissionais da mesma área profissional.

þ

6.3 - Visitas Internas a instalações portuárias
Organização de visitas a instalações ou serviços específicos da empresa (Ex.
Terminal Cruzeiros).

þ

6.4 - Dia Aberto dos Serviços
Apresentação dos serviços da empresa.

þ

7.1 - Concurso Interno de Ideias
Promover um concurso de ideias, no qual os trabalhadores/ras possam
apresentar uma ideia inovadora para melhorar processos, procedimentos,
modos de execução, rentabilizar recurso, etc.

þ

7.2 - “Conheça melhor o seu colega”
Apresentar uma actividade não profissional que um colega desenvolva fora da
empresa, no portal interno.

þ

7.3 - Noite Social para trabalhadores/ras da empresa. Organização de 3
jantares com um evento social destinado aos activos e aposentados.

þ

7.4 - Caixa de Sugestões
Promover a colocação de caixas de sugestões em sítios estratégicos, que
permitam recolher sugestões de todos os que trabalham ou utilizam os
serviços da empresa..

þ

7.5 - Programa de prevenção e acompanhamento da Diabetes  
Fazer o levantamento dos utentes das Obras Sociais da empresa, que são
potenciais doentes, através do diagnóstico clínico e posteriormente fazer o
acampamento regular desses doentes.

þ

8.1 - Abertura e dinamização das novas instalações sociais da empresa
(ginásio e piscina).

ý

8.2 - Concurso de Fotografia
Concurso de fotografia para a comunidade portuária de Leixões, com o
objectivo de fazer uma exposição no dia do Porto de Leixões.

þ

8.3 - Programa de Voluntariado da empresa
A empresa disponibiliza horas de trabalho dos seus colaboradores em favor
de uma instituição de solidariedade social, mediante a celebração de um
protocolo com a mesma.

þ

8.4 - Definir a política de Mecenato na APDL
Fazer um levantamento de todas as acções de mecenato a decorrer e definir
regras de atribuição.

ý

8.5 - Prémio “Aprender Para Depois Liderar”
Atribuir um prémio aos alunos que terminem o ano lectivo 2011/2012, com
a melhor média, do ensino secundário (da via de ensino e profissional) do
conselho de Matosinhos.

þ

8.6 - Dia Aberto do Porto de Leixões

þ
13

Das 27 acções que integravam o plano, na sua maioria in-

ça e contribuído para uma maior envolvimento de todos

seridas na actuação da empresa nas vertentes social e am-

no alcance dos objectivos estratégicos da empresa.

biental, seis não se cumpriram por razões ligadas à organização e oportunidade de afectação de recursos às mesmas,
foram no entanto objecto de análise no final do ano e, na
sua maioria, transitaram para o Plano Operacional de 2013.
Além das acções que têm continuidade do plano anterior, o
plano de 2013 integra 10 novas acções, que no seu conjunto pretendem prosseguir com os seguintes compromissos:
• A nível interno, continuação do investimento na permanente motivação e valorização pessoal e profissional dos
trabalhadores/as da empresa e na promoção de boas
práticas ao nível da saúde e segurança no trabalho e
qualidade de vida de todos os colaboradores/as e suas
famílias, com o objectivo de reforçar os laços de perten-
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• A nível externo: os compromissos da empresa passam
por consolidar a relação de confiança que temos estabelecido com todos os stakeholdres estratégicos, continuando a concretizar um modelo de gestão de desenvolvimento sustentável, na sua tripla dimensão:
- Económico - gerar riqueza e promover a competitividade do Porto de Leixões, em diálogo permanente
com os concessionários e fornecedores.
- Ambiental – minimizar o impacte das actividades da
empresa no meio físico em que opera.
- Social - interagir com a comunidade envolvente e
promover o bem-estar e qualidade de vida de todos
os que trabalham no Porto de Leixões.
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4. Relacionamento com sakeholders
estratégicos

de comunicação adoptada pela APDL, utilizando para isso
diversas formas de comunicação, que mantêm um canal
aberto para ouvir e responder, de forma transparente, às

É essencial ouvir todos aqueles que afectam ou são afec-

expectativas dos principais stakeholders da empresa.

tados pela actividade da empresa, essa tem sido a política

Relatórios de Sustentabilidade;
Politica de Sustentabilidade;
Carta de compromissos com os 
concessionários;
Código de fornecedores;
Código de ética;
Relatórios de Contas;
Provedor do Porto de Leixões;
www.portodeleixoes.pt;

Stakeholders estratégicos:

Comunicação Transparente

Canais de comunicação:

Accionista Estado;
Clientes;
Concessionários;
Comunidade portuária;
Entidades oficias locais;
Fornecedores;
População local;
Sindicatos;
Trabalhadores/as.

Revista Titan; Facebook;
Comunicados de imprensa;



Reuniões mensais com concessionários.
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4.1. Parcerias e projectos de cooperação internacional
Acções comerciais
O Porto de Leixões dispõe de uma Comunidade Portuária

trabalho realizado em parceria com as Câmaras de
Matosinhos e Porto, para o acolhimento aos passageiros e gestão dos fluxos de visitas turísticas que
estes geram;

muito coesa, o que permite a organização de um conjunto

- Intensificou-se também o trabalho conjunto com as

de iniciativas em articulação com os diversos parceiros

agências de viagem, tendo sido organizado um semi-

desta comunidade. Destacam-se as seguintes acções

nário sobre cruzeiros.

conjuntas realizadas em 2012:
• Participação na Feira Intermodal em São Paulo, no Brasil, onde o Porto de Leixões teve oportunidade de esta-

A APDL participa, como parceira, em vários projectos

belecer contactos para a promoção do porto e para a

de âmbito europeu, que visam implementar sistemas de

captação de novos negócios;
• Participação conjunta na 2ª edição do Fórum do Mar,
uma iniciativa organizada pela iniciativa Oceano XXI, que

informação e de I&D inovadores para o sector marítimoportuário, nomeadamente:
• Projecto MIELE – Multimodal Interoperability E-Services

visa o aprofundamento de redes de relação e de coope-

for Logistics and Environment Sustainability – que tem

ração entre todos stakeholders envolvidos nos diferen-

como finalidade constituir uma Janela Única Logística,

tes sectores da “Economia do Mar”.

formalizada numa rede de serviços logísticos que inte-

• Promoção do novo cais de cruzeiros, assumindo a APDL
o papel de promotor junto das diversas entidades envolvidas nas seguintes acções:
- Projecto de cooperação europeu Cruise Atlantic Europe, envolvendo 5 países e 8 portos (Lisboa, Corunha, Bilbao, Brest, St. Malo, Cork e Dover) e que
visa promover a Costa Atlântica como destino de
cruzeiros;

gra os portos como um dos pontos da rede intermodal
de transporte de mercadorias.
• NOPTILUS – Autonomous, Self-learning, Optimal and
complete Underwater System, estuda a possibilidade
dos sistemas multi-AUV (Autonomous Underwater Vehicles) actuarem de forma autónoma em situações reais.
• NETMAR - Networked systems for situational awareness
and intervention in maritime incidents, visa demonstrar,

- Parceria com os outros portos portugueses para a

avaliar e disseminar a utilização de veículos não-tripu-

representação dos cruzeiros marítimos portugueses

lados (aéreos, terrestres e marítimos) e de sensores de

nas principais feiras de Cruzeiros, como a Cruise Shi-

vigilância marítima, assegurando a segurança ambiental

pping, em Miami, e Seatrade Med, em Marselha;

em caso de incidente marítimo.

- Ao nível da preparação da região para a operação
do turismo de cruzeiros, deu-se continuidade ao
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Projectos de Investigação e Desenvolvimento
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4.2. Envolvimento dos concessionários
No sentido de promover e incentivar a Segurança e Saúde
no Trabalho em todas as actividades que se realizem na
área portuária, está a ser implementado um projecto que

• Distribuição nas portarias de acesso à área portuária de
folhetos informativos sobre os procedimentos de uso de
EPI e controlo do álcool, de forma a alertar todos os trabalhadores/as para os procedimentos vigentes.

pretende reforçar a interligação entre a APDL, os conces-

• Realização de visitas regulares ao terreno, alertando

sionários e os trabalhadores portuários, que visa o reforço

para a importância da utilização dos EPI, para os ma-

da cultura de segurança e a melhoria da imagem do Porto

lefícios do consumo do álcool no trabalho (permitindo a

de Leixões como empresa segura para trabalhar.

realização de testes de álcool voluntários) e sensibilizan-

O projecto tem vindo a envolver, além da APDL, os concessionários da carga geral e contentorizada (TCGL e

do para as demais regras de segurança e de verificação
das condições de trabalho.

TCL) e ainda outras entidades que trabalham na área portuária, nomeadamente, o GPL, a Capitania e Polícia Marítima, Alfândega e Empresas Transportadoras. O projecto
concretizou-se nas seguintes acções:
• Elaboração do procedimento do controlo do álcool no
Porto de Leixões -  entrou em vigor em 1 de Junho de
2012 e é aplicável a todos os trabalhadores/as da APDL,
TCL, TCGL, GPL, e ainda os transportadores e prestadores de serviços externos contratados por estas entidades, desde que se encontrem no interior do Porto de
Leixões a exercer qualquer actividade profissional. No
âmbito deste procedimento são realizadas sessões de
controlo semanalmente e foram também realizadas em
Acção no terreno de acompanhamento das condições

2012 três acções, em parceria com a Polícia Marítima,

de segurança nas concessões.

de controlo do consumo de bebidas alcoólicas que incidiram especificamente sobre os transportadores rodo-

Acção de sensibilização para os problemas do consu-

viários.

mo de álcool

• Elaboração de uma política de utilização de Equipamen-

No âmbito da implementação e controlo das condições

tos de Protecção Individual (EPI) no Porto de Leixões -

de segurança e saúde no trabalho no Porto de Leixões,

entrou em vigor em 5 de Julho de 2012 e  define os EPI

realizou-se no mês de Maio de 2012 uma sessão de sensi-

mínimos a usar nos vários locais da área portuária.

bilização para os problemas do consumo de bebidas alco-
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ólicas, em parceria com a Unidade de Alcoologia do Porto

e monitorização de todo o tipo de reclamações relativas à

(UAP), que teve como principal objectivo prevenir e alertar

actividade comercial da empresa.

para o problema o consumo de álcool na dimensão pessoal, familiar, laboral e social, promovendo estilos de vida
saudáveis. A sessão incluiu ainda teste de auto-avaliação
sobre o consumo de álcool, simular padrões de consumo/
risco e ainda de tomar contacto com os alcoolímetros, realizando testes de alcoolemia.
Participaram nesta sessão cerca de 50 colaboradores da
APDL, TCL, TCGL, GPL e de empresas transportadoras.

O sistema de gestão de reclamações esta organizado em
dois âmbitos: geral e de facturação, e engloba as seguintes variáveis de controlo:
• volume de reclamações, distribuição mensal e natureza
da reclamação;
• tempos médios de resposta às reclamações,  globais e
por unidade orgânica interna;
• no caso de se tratar de reclamações de facturas, valores
reclamados e valores creditados.
Em 2012 receberam-se 96 reclamações:
• 20 de âmbito geral, cujas três áreas mais abordadas
foram a gestão dominial, a ponto móvel e a actividade
comercial;
• 76 relativas a facturação, sendo a que as três áreas mais
abordadas foram os serviços prestados ao navio e às
mercadorias e penalidades do regulamento de tarifas.
Para cada reclamação, analisam-se as causas e definemse as acções internas de resolução e de melhoria mais
adequadas, de forma a aperfeiçoar as actividades e os
processos que integram o modelo de negócio da empresa.

Informação sobre o álcool e o trabalho na área portuária

Inquéritos de satisfação a utilizadores do porto
4.3. Auscultação dos clientes do porto
Sistema de gestão das reclamações
O Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, (certificação pela norma ISO 9001:2008, atribuído ao Processos
ao Navio), integra o Controlo e Monitorização das Reclamações, que abarca o procedimento de registo, controlo
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Também enquadrado no Sistema de Gestão da Qualidade,
efectuam-se regularmente inquéritos de satisfação dirigidos aos utilizadores do porto, nomeadamente, a agentes
de navegação e comandantes de navios, com o objectivo
de se conhecerem as suas expectativas e a sua opinião
sobre o serviço prestado. Os questionários abordam, en-
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tre outras, as seguintes áreas: funcionamento dos servi-

Os projectos distinguidos irão ser desenvolvidos e aplica-

ços prestados pelas diversas entidades que operam em

dos nos anos seguintes.

Leixões; oferta de linhas regulares de navegação; custos
portuários e acessibilidades ao porto.

Concurso de fotografia “Focando o Porto de Leixões”
A APDL promoveu pela primeira vez em 2012 um concur-

Este sistema constitui uma oportunidade de melhoria e

so de fotografia, destinado aos que trabalham no Porto

reflexão no enfoque da actividade exercida e, sobretudo,

de Leixões. Foi uma iniciativa que não tendo um carác-

um instrumento importante para o fortalecimento da rela-

ter meramente profissional, não deixa de contribuir para

ção com os clientes, permitindo o conhecimento das suas

o reforço dos laços de pertença e de identificação com

expectativas e visão sobre o serviço prestado, o que se

o porto. Estiveram a concurso 96 fotografias sobre três

traduz em ganhos de eficácia e satisfação das suas ne-

temas: Paisagem, Livre e Porto de Leixões, com a atribui-

cessidades.

ção de três prémios por cada tema, divulgados no dia do
Porto de Leixões, em cerimónia pública. Todas as fotogra-

4.4. Apostar nos trabalhadores/as

fias estiveram ainda em exposição durante três meses no

4.4.1. Envolvimento e motivação

Auditório da empresa, aberta ao público em geral.

Concurso interno de ideias
Em 2012 foi lançado o desafio a todos os trabalharores/as
para apresentarem uma ideia inovadora que contribuísse para a melhoria dos níveis de eficiência dos serviços
ou melhoria da imagem do porto. As ideias apresentadas
foram avaliadas por um Júri interno que distinguiu as seguintes ideias:
• 1º Lugar – Marcação de visitas ao Porto de Leixões via
online, através do site da empresa.
• 2º Lugar – Projecto Carbono Social - cálculo da pegada
de carbono da empresa, levando a um diagnóstico da
situação e implementação de um plano de melhoria.
• 3º Lugar – Informação de congestionamento no Porto de
Leixões através dos sistemas de informação e comunicação da empresa, em tempo real.
Cerimónia de entrega dos prémios do concurso de fotografia
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Passagem de testemunho do “Bonsai”

Noites Sociais

O dia do Porto de Leixões, comemorado a 15 de Setem-

Com o objectivo de promover o espírito de equipa entre

bro, além de constituir uma oportunidade para receber

todos os trabalhadores/as e aumentar os níveis de moti-

toda a comunidade em nossa casa, não deixa de ter mo-

vação, durante o ano de 2012 decorreram três noites de

mentos dedicados, de forma mais directa, a todos os que

convívio social da empresa, que proporcionaram momen-

trabalham na empresa. Um desses momentos é a tradicio-

tos de confraternização e partilha entre trabalhadores/as,

nal passagem de testemunho anual da responsabilidade

activos e aposentados e seus familiares.

de cuidar do Bonsai da empresa, que anualmente transita
de uma equipa para outra, tendo passado da equipa das
Obras Sociais para a equipa da Contabilidade a quem
incumbirá a tarefa da sua conservação até Setembro de
2013.

Os jantares-convívio realizados incluíram sempre uma
actividade lúdica-cultural, como música ao vivo ou peça
de teatro e participaram nesta iniciativa cerca de 200
trabalhadores/as, activos e aposentados e respectivos
familiares.
4.4.2. Conciliação da vida profissional e pessoal
A conciliação trabalho, família e vida pessoal, designadamente, através da promoção da qualidade de vida, saúde
e bem-estar dos trabalhadores/as, e respectivos agregados familiares directos, são boas práticas que a empresa
aplica de forma sistemática, demonstrando o empenho
em desenvolver um trabalho de referência ao nível do sector marítimo-portuário, no que diz respeito à motivação
dos trabalhadores/as, visando uma maior produtividade e
consequente impacto ao nível da reputação e imagem da
empresa.
Benefícios Sociais
Número de beneficiários do sub-sistema de saúde
(titulares + familiares)

2.663

Saúde e protecção na doença (euros)

Passagem de testemunho do Bonsai
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Inclui sistema complementar de saúde, seguro de
doença de grupo e medicina do trabalho.

696.119

Apoio na infância e na educação (euros)

100.476
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promover a troca de experiências e de conhecimentos
LICENÇAS PARENTAIS

MULHERES

HOMENS

através do contacto directo com técnicos de outras em-

Nº de trabalhadores/ras que
tinham direito a licensa parental

11

5

presas do sector.

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

11

5

As experiências adquiridas pelos participantes nesta ac-

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

11

5

Licenças parentais (nº de dias)

837

146

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

20

0

ção foram depois divulgadas aos restantes quadros da
empresa, através de uma apresentação, fomentando a
difusão da informação obtida nessas visitas.
Pós-graduação em gestão portuária

4.4.3. Valorização profissional

A APDL em colaboração com a Escola Náutica Infante D.

A valorização profissional dos colaboradores/as, através

Henrique organiza o curso de Pós-graduação em Gestão

da promoção de acções que visam a aquisição de competências técnicas e comportamentais, sempre foi encarada na empresa como uma forma de conseguir melhores
resultados ao nível da produtividade e, por conseguinte,
constitui uma mais-valia para a própria empresa. O investimento directo em formação profissional em 2012 foi de

e Estratégia Portuária, com um total 191 horas de duração, em 2012 este curso possibilitou a obtenção da pósgraduação a 9 trabalhadores/as da empresa.
Conheça melhor a empresa: “a importância dos cruzeiros no negócio portuário”

cerca de 71 mil euros, num total de 6.683 horas de volume

Com os objectivos de desenvolver e fortalecer competên-

de formação.

cias profissionais ao nível da visão global do negócio e
dos seus agentes e aumentar os níveis de motivação e ali-

Nº de horas de formação
por Categoria Profissional

HOMENS
98

quatro acções dedicadas à temática “A Importância dos

1.772

2.324

Cruzeiros no Negócio Portuário”, conduzida pela Divisão

106

521

Comercial, Marketing e Cooperação, abordando aspectos

Dirigentes
Quadros superiores
Quadros médios
Quadros intermédios
Profissionais altamente qualificados

20
1.058

726

Profissionais semi-qualificados

59

Profissionais não qualificados

3

Indice de formação por genero

nhamento organizacional, ao longo de 2012 realizaram-se

MULHERES

38,62

27,58

como:
• O crescimento dos cruzeiros a nível mundial;
• A importância do Porto e Norte de Portugal como destino turístico;

Acções de benchmarking
Em 2012 foi promovida a deslocação de quadros da APDL
a outros portos europeus, com o objectivo principal de

• O potencial de Leixões como porto de cruzeiros;
• O plano de marketing – promoção do novo terminal;
• A cadeia de valor.
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Os trabalhadores/as que participaram nestas acções tiveram ainda a oportunidade de visitar navios-cruzeiro que
atracaram no Porto de Leixões, dando assim um cunho
prático à acção.

4.4.4. Segurança e Saúde no Trabalho
A APDL promove a segurança e a saúde ocupacional
dos seus colaboradores/as, com enfoque na prevenção,
fomentando a melhoria contínua na avaliação, controlo e
mitigação dos factores de risco e tendo como objectivo
final a redução de acidentes, incidentes, acontecimentos
perigosos e doenças.
Com esses objectivos, realizam-se anualmente as seguintes acções:
• Programa de controlo da medicina do trabalho, que inclui os exames de rotina, e realização de exames de visão e audição, dinamometria, mamografias e ecografias
mamárias e PSA, bem como exames analíticos da função tiroideia e vacinação contra a gripe.
• Execução do programa de controlo e monitorização da
exposição a radiações ionizantes e de controlo de qualidade dos equipamentos.
Em 2012 realizaram-se adicionalmente as seguintes iniciativas:
• Radiorrastreio pulmonar em colaboração com o Centro
Pneumologico do Porto, que abrangeu 54% da população da APDL;
• Programa de prevenção e acompanhamento da diabetes, através do levantamento de todos os utentes das
Obras Sociais da empresa, que são diabéticos ou que
tenham factores de risco que os tornem potências doentes, através  do diagnóstico clínico efectuado na sequência das consultas e exames de rotina, para posterior acompanhamento e controlo da doença.

Visitas aos navio de cruzeiro
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Os indicadores mais relevantes no âmbito da Segurança
e Saúde no Trabalho estão relatados no quadro seguinte:
indicadores

MULHERES

HOMENS

Taxa de absentismo

5,38%

5,34%

Nº horas trabalhadas

18.472

250.398

888

1.583

25

850

Nº acidentes de trabalho, total

1

10

Nº acidentes de trabalho, com baixa

1

10

Nº óbitos de trabalho (nº)

0

0

Total de casos de doenças
ocupacionais

0

0

Dias perdidos (nº dias)
Dias perdidos com baixa devido a
acidentes (nº dias)

Sensibilização para as normas de SST
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II O que fazemos pelo ambiente
Síntese Capítulo II

O que fazemos pelo ambiente
O Caracterização dos impactes da 
actividade portuária
Monitorização e minimização dos impactes 
da actividade portuária

5. Caracterização dos impactes da actividade portuária

Medidas de mitigação
Impactes
Ruído

Atividades
Movimentação
de cargas
Movimento
de navios
Dragagens

Emissões de
partículas (PTS 10)
Contaminação
do solo

• Limpeza da área molhada
•M
 onitorização da qualidade da
água e dos sedimentos dragados

Contaminação
de águas

•M
 onitorização da qualidade do ar
e monitorização do ruído

Emissões CO2

•L
 impeza dos arruamentos e dos
espaços de operação

Tráfego
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• Na movimentação das cargas
- Utilização de passadeira rolante
- Aspersão regular com água doce
de cargas
- Manutenção e lavagem de todas
as áreas de operação

• Implementação de áreas e de
barreiras verdes nas zonas de
interface com a cidade.
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6. Monitorização e minimização dos
impactes da actividade portuária

a realização das manobras dos navios em condições de
segurança, esta actividade provoca, no entanto, a disper-

A APDL assume o ambiente como um factor estratégico e
determinante para o seu desempenho global, fazendo um
grande esforço de minimização dos impactes negativos
para a comunidade local, inerentes à actividade de movimentação de mercadorias.
O investimento realizado em 2012 em acções de carácter
ambiental teve grande relevância e demonstra claramente
esta preocupação, como reflectem os valores do quadro
seguinte:
Investimentos de carácter ambiental

são e vazadouro de sedimentos no meio aquático, além
de implicar um gasto elevado de combustível e ser onerosa para a empresa. Para minimizar estes impactes a APDL
adquiriu em 2012 um novo equipamento para a execução
das dragagens, num investimento de 120.000 Euros.
Este equipamento é um nivelador de fundos que permite
operar a profundidades de 6 a 20 metros, podendo ser
montado em dois dos rebocadores da empresa, permitindo uma maior autonomia na realização das dragagens
necessárias à manutenção dos fundos do porto. Ao con-

Euros

trário dos equipamentos de dragagem propriamente ditos, o nivelador de fundos pode actuar em zonas com

Actualização do sistema de abastecimento de água

4.764

assoreamentos muito localizados e com pouco volume

Minimização dos impactes ambientais

3.600

de sedimentos depositados (mas que podem no entanto

Planos de Monitorização - Partículas

84.808

Estudos de impacto ambiental da plataforma
logistica de Leixões

35.010

NETMAR - Segurança ambiental e marítima
Depreciações de equipamentos
Manutenção geral
Outros
Total

4.167

prejudicar as operações portuárias), o que constitui uma
mais-valia para a empresa, trazendo uma diminuição nos
tempos de respostas das intervenções e também uma diminuição dos custos das operações de dragagem.

16.692
1.138
17.833
168.011

6.1. Dragagens
Uma das actividades da empresa que tem impactes a nível ambiental são as dragagens, imprescindíveis para a
manutenção dos fundos do porto a cotas que permitam
Nivelador de Fundos
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Ao nível ambiental, o nivelador de fundos trás ainda as

permite a monitorização permanente (24H/365 dias/ano)

seguintes vantagens em relação à utilização das dragas

da emissão de partículas resultante das várias actividades

convencionais:

portuárias e incluiu ainda sistemas de monitorização da

• Os sedimentos não são dragados ou retirados dos fundos do porto, são nivelados, passando o material depositado para as zonas mais fundas. Este procedimento
evita a dispersão de sedimentos na água e a turves que
as dragas usualmente criam no meio aquático.
• Evita a necessidade de descarregar os sedimentos em

pluviosidade e de direcção e velocidade do vento, permitindo a visualização 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.
Sistema de monitorização de ruído

mar alto e respectivo gasto de combustível, uma vez que

Este sistema, montado junto das fontes emissoras mais

estes não são retirados do interior do porto.

significativas em termos de ruído, permite analisar e caracterizar posteriormente as fontes emissoras mais ruido-

De referir que a APDL promove de forma sistemática e

sas, de forma a serem implementadas medidas eficazes

contínua a realização de campanhas de recolha, análise

de minimização ou de correcção dos impactes na mo-

e classificação de sedimentos no interior do Porto de Lei-

vimentação de mercadorias, em tempo real. Destaca-se

xões. Apenas o material consentâneo com a classificação

que o Porto de Leixões é o único porto do país a ter este

constante da Portaria 1450/2007 de 12 de Novembro é

sistema instalado.

colocado em vazadouro autorizado.
6.3. Outras medidas de minimização dos impactes
6.2. Monitorização da qualidade do ar e do ruído
Reflectindo as preocupações da empresa na melhoria do
controlo e monitorização do desempenho operacional
e ambiental das actividades desenvolvidas no porto, a

ambientais
Minimização dos impactes ambientais da operação de
descarga, armazenamento e levantamento da estilha

APDL instalou no Porto de Leixões um sistema de moni-

• Requalificação da barreira de contenção das aparas de

torização em contínua de partículas na área portuária

madeira, pelo reforço da barreira de contentores que de-

e uma rede de monitorização de ruído, a funcionarem
em contínuo, 24h/365 dias ano.

limita a área de depósito;
• Colocação de um “pára-vento” no topo e uma estrutura
de metal e tela destinada a impedir a propagação de

Sistema de monitorização em contínua de partículas
O equipamento instalado permite a monitorização em contínuo de partículas (PM10 e PTS), e está instalado em duas
estações a funcionarem na área portuária. Este sistema
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poeiras;
• Aquisição de um manto geo-têxtil para a cobertura da
estilha, destinado a impedir a propagação de poeiras.  
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Medidas de poupança de água
Instalação de um sistema de telemetria que permite um
melhor controlo da utilização da água na área portuária e
permite ainda a detecção de eventuais fugas de uma forma
célere, através do controlo online dos consumos de toda a
rede de abastecimento de água no Porto de Leixões.

ainda utilizam o gás R22, reduzindo-os para apenas 23% do
total dos equipamentos de climatização da empresa.
6.4. Acções dos concessionários do Porto de Leixões
As operações de movimentação de carga no Porto de
Leixões estão concessionadas a diversas entidades privadas, as suas actividades e modo de actuação assumem

Medidas para poupança de electricidade
A empresa tem realizado um série de medidas que visam a
diminuição do consumo de electricidade, nomeadamente,

particular relevância para a sustentabilidade do porto, tendo em conta:
• A natureza das mercadorias manuseadas;

a substituição de lâmpadas normais por economizadoras,

• O tipo de processos de carga e descarga;

instalação de sistemas de regulação de fluxos luminosos

• O potencial de gravidade em caso de acidente.

nos espaços exteriores da área portuária e, ainda, a substituição de unidades AVAC. Estas medidas permitiram
poupar 266.656 KWh em 2012.
Redução do número dos equipamentos que possuem
o gás R22

Cabe a cada um dos concessionários a mitigação dos
seus impactes e no quadro seguinte estão resumidas as
acções realizadas pelos concessionários em 2012, consideradas relevantes para a melhoria da sua actuação ambiental, tendo as informações sido recolhidas através de

Em 2012 continuou-se com a campanha de substituição das

questionário.

unidades de climatização em exploração na empresa que

Concessionário

Acções implementadas

TCGL
Terminal de Carga
Geral e de Granéis
de Leixões, SA

• Implementação de medidas de redução do consumo de energia, através da alteração dos sistemas de iluminação dos
edifícios, com sistemas electrónicos de redução de consumo, que incluem detectores de movimento.
• Execução de dois furos para captação de água doce, destinada à rega da carga no cais, evitando assim a utilização de
água da rede pública.
• Medidas de minimização da produção de ruído, através da utilização de madeira nas bases das carretas de
movimentação de granito.
• Rega das cargas (sucata e estilha) para minimizar a dispersão de poeiras.
• Acções de formação ambientais: boas práticas ambientais - reciclagem e produtos perigosos.
• Separador de hidrocarbonetos.
• Investimento nas medidas de protecção ambiental – 40.000 euros.
• Política de ambiente definida.
• Sistema de Gestão Ambiental implementado.
• Certificação ISO 14000.
• Elaborou Relatório de Sustentabilidade 2011.
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Concessionário

Acções implementadas

TCL
Terminal
Contentores de
Leixões, SA

• Implementação de medidas de redução do consumo de energia, através de medidas de compensação de energia reactiva
da rede de frio e da rede de força motriz dos terminais e, ainda, redução do consumo de energia eléctrica dos sistemas de
iluminação pública através da adaptação à luz diurna disponível e da redução do fluxo luminoso em 50% a partir das 24 horas.
• Medidas de sensibilização para a redução do consumo de água.
• Tratamento de águas residuais em ETAR´s próprias, com separador de hidrocarbonetos.
• Medidas de minimização do impacte das operações na qualidade do ar, através da limpeza das áreas dos terminais e
recolha e tratamento de resíduos sólidos, óleos e lubrificantes.
• Manutenção preventiva dos equipamentos.
• Investimento nas medidas de protecção ambiental – cerca de 26.500euros.
• Política de ambiente definida.

PETROGAL
Terminal Petroleiro
de Leixões

• Controlo do consumo de água através da verificação diária da integridade das tubagens e dos pontos de água.
• Melhoria do sistema de pressão do SI, evitando a entrada de grupos de potência superior, minimizando o ruído.
• Medições regulares da qualidade do ar.
• Manutenção preventiva dos equipamentos de ar-condicionado.
• Acções de formação ambiental: operações preventivas de ambiente e segurança (OPAS); actuação em caso de
ocorrências – brigadas volantes; treino no manuseamento dos equipamentos de combate à poluição.
• Separação e encaminhamento de resíduos.
• Política de ambiente definida.
• Sistema de Gestão Ambiental implementado.
• Elaborou Relatório Sustentabilidade 2011.

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 e acções de sensibilização para a redução do consumo de água.
• Possuem rede de caleiras e separadores de hidrocarbonetos para as águas potencialmente oleosas.
• Acção de formação sobre gestão de resíduos.
• Monitorização de efluentes líquidos.
• Sistema de Separação de Resíduos, com um investimento de 1500 euros na manutenção das mesmas.
• Implementação do Plano de Contingências de Derrames.
• Política de ambiente definida.
• Sistema de Gestão Ambiental implementado.
• Elaborou Relatório de Sustentabilidade 2011.

SECIL Companhia
Geral de Cal e
Cimentos, SA

• Medidas de redução do consumo de energia através da utilização de lâmpadas de baixo consumo.
• Acções de sensibilização para a redução do consumo de água e verificação mensais ao estado da instalação e verificação
de eventuais perdas e fugas.
• Sensibilização dos fornecedores para a renovação da frota automóvel, com critério de avaliação dos mesmos que
considera a idade média da frota.
• Substituição do fluido do equipamento de ar-condicioando de R22 para R407C.
• Recolha selectiva de resíduos.
• Investimento de 9.000 Euros nas medidas de protecção ambiental.
• Política de ambiente definida.
• Sistema de Gestão Ambiental implementado.
• Certificação ISO 1400.
• Elaborou Relatório de Sustentabilidade 2011.
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III As nossas acções ao nível
da responsabilidade social
corporativa
Síntese Capítulo III

Responsabilidade social corporativa
Envolvimento com a comunidade local

7. Envolvimento com a comunidade local

• Caminhada do Porto de Leixões;
• Passeios pela área portuária em autocarros panorâ-

7.1. Receber para envolver
Dia do Porto de Leixões 2012
A quarta edição do dia do Porto de Leixões celebrou-se a
dia 15 de Setembro e contou com a participação de mais
de 15.000 pessoas. Este dia é já um marco nas iniciativas que se têm vindo a implementar no sentido da maior

micos, que percorreram ao longo de todo o dia o interior
do porto, possibilitando ao visitantes ver de perto a actividade portuária;
• Parque de insufláveis, bicicletas e carrinhos para os
mais jovens;
• Visita a embarcações, nomeadamente à Fragata “João
Coutinho” e ao Rebocador “Castelo de Óbidos;

abertura do porto à comunidade, procurando-se cada vez

•A
 ctuações em palco da Banda Plástica de Barcelos, da

mais uma adequada integração na comunidade local. Das

banda Juvenil “Dbris” e um concerto de encerramento

iniciativas organizadas, destacam-se as que foram espe-

dos “Azeitonas”.

cialmente dirigidas à participação da comunidade:
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Com este mote a APDL decidiu contribuir para que os idosos do conselho pudessem ter um dia diferente e sair da
sua rotina, proporcionando-lhes um dia no Porto de Leixões. O programa, além da visita guiada à área portuária,
incluiu um almoço na cantina da empresa, visionamento
dos nossos vídeos promocionais e um pequeno lanche no
final da vista.
Foram realizadas 6 visitas, num total de 125 idosos, das
seguintes instituições:
• Lar da Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos
• Associação de Apoio Social de Perafita (2 visitas)
• Lar da Betesda da Sra. da Hora
• CIVAS- Centro de dia Canto D´Encanto (2 visitas)
Esta iniciativa contou com a colaboração dos trabalhadores/as que, em regime de voluntariado, durante a hora do
almoço, lanche e visita deram o apoio necessário a este
visitantes especiais.

Dia do Porto de Leixões

Programa de visitas de lares de terceira idade a Leixões
O ano de 2012 foi o ano europeu para o envelhecimento activo e solidariedade entre gerações, que visou
chamar a atenção para a importância do contributo dos
idosos para a sociedade e incentivar os responsáveis políticos e demais partes interessadas a tomarem medidas
para criar as condições necessárias ao envelhecimento
activo e fomentar a solidariedade entre as gerações.
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Visitas de lares de terceira idade ao Porto de Leixões
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Visitas ao Porto de Leixões

Formação para aposentados

O Porto de Leixões recebe anualmente visitas de estudan-

Em 2012 realizaram-se 4 acções de curta duração, en-

tes de diversos graus de ensino, nas quais os alunos têm

tre 13 e 20 horas, nas áreas da informática, fotografia e

oportunidade de verificar in loco a realidade portuária, ter

história de Matosinhos, destinadas exclusivamente aos

conhecimento directo das infra-estruturas e das capaci-

aposentados da empresa, envolvendo num total de 41

dades e valências do Porto de Leixões. Em 2012 atingiu-

participantes. Com esta iniciativa pretende-se manter os

se o número de 4.531 visitantes, divididos pelos seguintes

laços com todos os que trabalharam na empresa, pos-

segmentos:

sibilitando-lhes ao mesmo tempo uma oportunidade de

• 292 alunos de Jardins de Infância;
• 2.571 alunos de Escolas EB1,2, 3;
• 1.495 alunos de Escolas Secundárias e de Ensino Profissional;
• 173 do Ensino Superior (15 dos quais da Universidade
de Tour, de França).
Para além das visitas de carácter pedagógico o Porto de
Leixões acolhe também visitas de carácter institucional de

valorização pessoal.
Estágios profissionais
A empresa apoia instituições de ensino do concelho de
Matosinhos a proporcionar aos seus alunos uma aproximação ao mundo do trabalho, através da realização de
estágios profissionais. Em 2012 proporcionámos os seguintes estágios:

diversas empresas e entidades, dos mais variados sec-

• Estágio profissional de cerca de 4 meses, na área da

tores, ligadas ao negócio portuário. Em 2012 visitaram o

sustentabilidade, a um aluno do curso superior de Co-

porto as seguintes delegações:
• Delegações dos portos dos PALOP (Moçambique, Luanda e Guiné Bissau);
• Delegação de empresários do sector portuário de Cabo
Verde;
• Delegação do Porto de Vigo;
• Delegação Iraniana;
• Embaixada dos EUA;
• Delegação da CESPORTOS (Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegá-

municação Empresarial do ISCAP.
• Estágio profissional de cerca de 1 mês, na área administrativa, a duas alunas da Escola E.B. 2,3 de Leça da
Palmeira.
• Estágio profissional de cerca de 3 meses, na área da
segurança e saúde no trabalho e ambiente, a um aluno
do 12º ano da escola Secundária da Boa Nova.
• Estágio profissional de cerca de 1 mês, na área das operações marítimas, a um marinheiro, solicitado a título
individual.

veis) do Estado de Santa Catarina – Brasil.
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7.2. Sair para envolver

A APDL colabora com o BaPD desde o inicio de 2012,

Voluntariado empresarial

para serem visitadores. A função destes voluntários é vi-

fornecendo horas de trabalho dos seus colaboradores/as,
Em 2012 iniciou-se o programa de voluntariado empresa-

sitar as instituições que são beneficiárias dos alimentos

rial da APDL. Voluntariado empresarial consiste na dispo-

do BaP e atestar se os produtos fornecidos estão a ser

nibilização gratuita, por iniciativa do empregador ou com

bem aproveitados, se não há desperdícios e se as insti-

o apoio deste, do tempo e do saber dos seus colabora-

tuições que os recebem funcionam de forma transparen-

dores, durante o horário normal de trabalho. É assim uma

te e idónea.

forma das empresas ajudarem instituições de solidarie-

Nesta acção estiveram envolvidos de 12 colaboradores/as

dade social, que nem sempre têm os meios humanos ou

que, em equipas de 3 elementos, em 2012 realizaram um

financeiros para realizar as suas actividades, ao mesmo

total de 22 visitas, correspondendo a 187 horas dedicadas

tempo que promove o desenvolvimento de competências

ao BaP.

pessoais e profissionais adicionais daqueles que participam como voluntários, aumenta os níveis motivacionais e
as competências de trabalho em equipa.

Projecto “mão na mão”
A APDL associou-se ao projecto “mão na mão“ promo-

Em 2012 este programa concretizou-se em duas iniciati-

vido pela Fundação PT, em Março de 2012, passando a

vas, com uma intervenção marcadamente social, que se

integrar um movimento empresarial para o voluntariado,

caracterizam de seguida.

composto por várias empresas nacionais, que visa pro-

Colaboração com o Banco Alimentar do Porto (BaP)
Os Bancos Alimentares são Instituições Particulares de
Solidariedade Social que lutam contra o desperdício de
produtos alimentares, recolhendo várias dezenas de milhares de toneladas de produtos e distribuindo-os por
mais de 1.800 instituições em Portugal. Estas instituições,
por sua vez, fornecem os bens cedidos pelo banco alimentar em forma de refeições confeccionadas e cabazes
de alimentos a pessoas comprovadamente carenciadas.

Intervenção na Serra da Lousã de duas voluntárias da APDL
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mover a cidadania e a solidariedade através da responsabilização social das empresas.
No âmbito deste projecto e em parceria com a Fundação
Floresta Unida, cujo objectivo é a reflorestação sustentável e a preservação das florestas das áreas públicas de
Norte a Sul do país, a APDL participou numa acção deste
projecto, com duas voluntárias da empresa, numa intervenção decorrida no mês de Outubro que consistiu na
retancha e retirada das espécies invasoras numa área da
Serra da Lousã.
7.3. Reconhecer e conhecer para envolver
Prémio Aprender Para Depois Liderar – APDL
Este prémio distingue anualmente os dois melhores alunos, das escolas do concelho  de Matosinhos, que terminaram o ensino secundário, via ensino e via profissional,
com a melhor média, tendo com o objectivo premiar e incentivar o mérito dos jovens do concelho. No ano lectivo
de 2011/2012, numa cerimónia que decorreu no dia do
Porto de Leixões e que contou com a presença do Vereador da Educação da Câmara Municipal de Matosinhos,
foram distinguidos as alunas Maria João de Melo Lima e
Raquel Filipa da Silva Sousa, ambas do Agrupamento Escolar da Sra. da Hora.
Entrega do prémio às duas alunas distinguidas
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Acção de sensibilização para a inclusão de pessoas

abordou temas relacionados com a inclusão de pessoas

com deficiência

com deficiência no mundo laboral, nomeadamente, con-

A APDL aderiu à Estratégia Nacional para a Deficiência
2011- 2013, (ENDEF) integrando um grupo de entidades
nacionais intersectoriais que, concertadamente, elaboraram um plano estratégico constituído por múltiplas
medidas integrantes das pessoas com deficiência ou incapacidade, no sentido de combater a descriminação e
proporcionar melhores condições de vida social e profissional a essas pessoas.
A primeira acção a cargo da APDL foi realizada em Dezembro e consistiu numa acção de sensibilização, que
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venções existentes e legislação em vigor, apoios e benefícios existentes para as empresas que recrutem pessoas
com deficiência. Além da abordagem teórica, foram também feitos exercícios de prática simulada que tiveram o
objectivo de transmitir algumas das vivências destas pessoas, como ler em Braille, conhecer o alfabeto para surdos ou experimentar andar numa cadeira de rodas, para
nos consciencializar com algumas das dificuldades com
que se deparam no seu dia a dia.
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IV O nosso desempenho em 2012
Síntese Capítulo IV

A nosso desempenho em 2012
Criação de valor e distribuição de riqueza
Desempenho ambiental
Perfil da força de trabalho

8. Criação de valor e distribuição de
riqueza
A informação sobre o desempenho económico-financeiro
da empresa está disponível de forma mais detalhada no
Relatório e Contas de 2012, este relatório contem apenas
um breve resumo dos principais indicadores económicofinanceiros, detalhando mais a informação que se enquadra melhor na natureza deste relatório, nomeadamente, a
distribuição da riqueza gerada.
8.1. Criação de valor
Os resultados económicos-financeiros em 2012 foram
muito positivos, com um resultado líquido de 11,9 mi-

Leixões face a 2011, e também pelo contínuo esforço de
contenção de gastos. Estes resultados, que são os melhores de sempre da empresa, são ainda mais relevantes se
consideramos o cenário de austeridade que o país viveu
em 2012.

2011

2012

% DE
VARIAÇÃO
2011/2012

Volume de Negócios 
(Vendas + Prestação Serviços)

45 624

48 500

6,3%

EBITDA - Operational Cash Flow

31 480

33 940

7,8%

Resultado Líquido

10 832

11 939

10,2%

EBIT - Resultado Operacional

13 916

16 799

20,7%

GERAÇÃO DE RIQUEZA
(103 EUROS)

lhões de euros e um Cash Flow Operacional (EBITDA)
de cerca de 34 milhões de euros. Estes resultados ad-

Relativamente aos resultados financeiros, para fazer face

vêm essencialmente do crescimento do volume de ne-

ao grande esforço de investimento a desenvolver com os

gócios (+7,6% em relação ao ano anterior), obtido pelo

projectos do Novo Terminal de Cruzeiros e da Plataforma

acréscimo de 1,5% da actividade operacional do Porto de

Logística de Leixões, a APDL está a beneficiar de um fi-
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nanciamento do BEI – Banco Europeu de Investimentos,

• pela comunidade, através dos impostos pagos, contri-

o que levou a que os resultados financeiros em 2012 fos-

buições para acção social e outras contribuições para a

sem negativos (- 65 mil euros) motivados pelos gastos de

comunidade:

financiamento advindos do primeiro e único desembolso,

Pagamento ao accionista

5 160 248 Euros

situação económico-financeira, o desempenho da APDL

Pagamentos ao estado (IRC)

4 794 812 Euros

tem sido altamente positivo, permitindo a geração de im-

Contribuições à comunidade

194 544 Euros

à data, do empréstimo do BEI. No entanto, em termos de

portantes níveis de EBITDA (mais 7,8% que o ano anterior)
e por consequência uma importante e necessária capacidade de investimento.
Em 2013 prevê-se na elaboração do Orçamento um decréscimo do Resultado Líquido do período face ao ano de
2012, justificado essencialmente pelo aumento do gasto
de depreciação e pelos juros suportados com o empréstimo do BEI.
De salientar que em 2012 foi aplicada uma nova política

Destacam-se as seguintes iniciativas que foram apoiadas
pela empresa e que estão consideradas no valor de contribuições à comunidade:
- Criação do Centro Interpretativo do Património Cultural do Lugar da Afurada,
- Apoio ao Projecto Obras Musicais Sobre o Porto de
Leixões, uma iniciativa da Casa da Musica e da Câmara Municipal de Matosinhos;

contabilística relativa ao reconhecimento, registo, mensu-

- Apoio à Escola Segunda Oportunidade de Matosi-

ração e divulgação de bens de concessões de serviço pú-

nhos, dedicada o ensino de jovens que não obtive-

blico, e para se fazer a comparabilidade com os dados de

ram sucesso no ensino regular,  

2011, efectuou-se uma reexpressão das demonstrações

- Apoio á Associação ALADI, que acolhe pessoas ca-

financeiras de 2011, pelo que os dados expressos no qua-

renciadas e portadoras de deficiência mental, para o

dro acima, relativos ao ano de 2011, apresentam valores

projecto de construção de um novo lar, que irá per-

diferentes dos expressos no relatório do ano anterior.

mitir aumentar a capacidade de acolhimento desta
associação;

8.2. Distribuição de riqueza
A redistribuição da riqueza gerada, através da distribuição
de parte dos benefícios recolhidos ao nível económico,
manifesta-se da seguinte forma:

- Apoio ao Stella Maris, uma entidade sem fins lucrativos do apostolado do mar, dedicada o apoio do
pessoal embarcado, estando assim a sua actividade
directamente ligada Porto de Leixões.
• pelos seus próprios trabalhadores/ras, em remunerações directas, encargos sociais e formação:
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• Limpeza da área portuária - os mais frequentes são
Custos com colaboradores/ras

9 853 961  Euros

os metais (cintas metálicas), as madeiras e derivados

795 900 Euros

e os resíduos de varredura dos cais e arruamentos do

Acção Social (inclui saúde, apoios à educação,
apoio aos filhos dos trabalhadores/ras,  
Formação Profissional

70 935 Euros

Segurança e prevenção de riscos profissionais

5 885 Euros

recinto portuário. A APDL realiza também a limpeza sistemática da área molhada com o objectivo de assegurar
condições de segurança para a navegação, proteger os
equipamentos marítimos e evitar a dispersão de resídu-

• pelas empresas fornecedoras, através das compras de
bens e serviços:

os para o exterior da área portuária, saliente-se que estes resíduos provêm, quase exclusivamente, do exterior
do porto.

Número total de empresas fornecedoras

660

Número de empresas fornecedoras locais

441

E. fornecedoras locais VS E. fornecedoras
totais

66,8%

sorventes e materiais filtrantes, pilhas, cinzas, resíduos

20 909 917 Euros

sólidos contendo hidrocarbonetos, lamas e águas dos

Valor total de compras a empresas
fornecedoras
Valor das compras a empresas fornecedoras
locais

9 235 355 Euros

Compras a empresa fornecedoras locais VS
compras totais a empresas fornecedoras

44,2%

•R
 ecolhidos dos navios, são resíduos urbanos e equiparados, alguns resíduos perigosos como óleos, ab-

porões dos navios. Para estes resíduos há um Plano de
Recepção e Gestão de Resíduos e meios afectos à sua
aplicação, aplicando-se o Decreto-lei n.º 165/2003, de
24 de Julho.

9. Desempenho ambiental

Não sendo as quantidades e tipologia dos resíduos produ-

9.1 Gestão de resíduos

trolo pela APDL, uma vez que resultam da movimentação

zidos na área portuária e nos navios susceptível de con-

A APDL faz a gestão dos seguintes resíduos:
• Produzidos directamente pela empresa:

de mercadorias e do tipo de navios que atracam no porto,
tem-se notado, no entanto, uma tendência decrescente
da produção de resíduos, patente no gráfico seguinte.

- 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);
- óleos e solventes (provenientes dos serviços de manutenção).
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3567,9

3503,3

66,9%

Resíduos (ton)

3358,4
65,8%

14,2%

2010

2011

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

PRODUÇÃO DE
RESÍDUOS (TON)

VARIAÇÃO DE
RESÍDUOS (%)

Produção de resíduos (ton)

2.500,0

2.062,1

2.209,7

2.000,0
1.500,0

1.296,2

1.148,6

1.000,0
500,0
0,0
Perigoso

2012

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS

Não
perigoso

perigosidade

Valorizáveis

Não
Valorizáveis

valorização

% VALORIZAÇÃO TOTAL

A APDL controla todo o processo de levantamento destes

Resíduos por destino (ton)

resíduos e o respectivo transporte e reencaminhamento
para o tratamento mais adequado, através de serviços
subcontratados para o efeito a empresas devidamente

318,4
9,5%

7,0
0,2%

24,4
0,7%

1513,70
42,43%

licenciadas.
Há a preocupação de se proceder à separação dos mes-

Aterro

mos ainda no interior da área portuária, em local ade-

 eutilização/
R
Reciclagem

quado e construído especificamente para esse fim e há
também o devido acompanhamento até à sua entrega nos

 ratamento
T
físico-químico

destinos certificados para este efeito, sendo a maioria deles valorizáveis.

 rmazen. para
A
posterior eliminação
2185,7
65,1%
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 rmazen. para
A
posterior reciclagem
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9.2 Energia e emissões

(cerca de 15,5%), resultado do aumento do movimento de

Apesar das medidas que visam a diminuição do consumo de electricidade que têm vindo a ser aplicadas pela
empresa, (já mencionadas no ponto 6.3 deste relatório) o
consumo de energia em 2012 aumentou, conforme descriminação apresentada no quadro seguinte.

2012

%
VARIAÇÃO
11/12

35.498

40.995,2

15,5%

Gasolina de viaturas

0,00

0,0

0,0%

Gás Natural

0,00

305,6

100,0%

171,50

0,0

-100,0%

35.669,0

41.300,7

15,8%

12.036

13.143,2

9,2%

Gasóleo

Gás Propano
Total Energia Directa
Electricidade Média
Tensão
Electricidade Baixa
Tensão

mente ligada ao crescimento da actividade operacional do
porto. Também a energia indirecta (electricidade) registou
um acréscimo de consumo de 3,4%, para o que contribuíram duas situações: o maior consumo na iluminação
pública do Terminal Multiusos, na sequência da disponibi-

2011

CONSUMO DE
ENERDIA APDL (GJ)

mercadorias registado em 2012, estando assim directa-

1.492

843,6

-43,4%

Total Energia indirecta

13.527,6

13.936,8

3,4%

Total Energia Consumida

49.195,6

55.287,5

12,4%

Em relação ao consumo da energia directa (gasóleo, gaso-

lização de uma nova área para parqueamento de mercadorias e do necessário reforço introduzido na iluminação
desta área, e o maior consumo na central de AVAC, por
avaria de um componente que baixou o rendimento térmico do chiller.
Consumo de Energia APDL (GJ)
55.288
49.197

47.742
33.150

35.669

14.592

2010

41.300,7

13.528

2011

lina e gás) houve um aumento de 15,8%, derivado quase

Energia total apdl

na sua totalidade pelo aumento do consumo de gasóleo

Energia indireta

13.987

2012
Energia direta
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4.000

50.000

20.000

3.377

3.328

55.288

30.000

3.376

49.197

40.000

Emissões de CO2 APDL (tCO2)

2011

2012

10.000
0

3.000
2.000
1.000

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

60.000

47.742

energia total (GJ)

Energia por ton carga movimentada

4.952
4.473

4.430

3.060

2.643

2.456
1.974

1.830

1.892

0
2010

2010

2011

2012

Emissões totais

energia total apdl

Emissões diretas

Emissões indiretas

energia por carga movimentada 
(MJ/1000 ton carga)

Emissões por carga movimentada

sões de CO2, os gráficos seguintes apresentam as emissões associadas ao consumo de energia pela empresa em
2012. As emissões totais subiram 10,7% relativamente a
2011, resultado do aumento do consumo da energia directa, já que as emissões directas representam 62% das
emissões totais. Relativamente ao índice de emissões por
carga movimentada, este apresentou uma diminuição de

5.000

313

307

4.952
298

4.800

350
300
250

4.600
4.400

4.430

200

4.473

150
100

4.200

50
0

4.000
2010

2011

2012

2,9%, tendo o aumento de 1,5% que se verificou no vo-

40

lume de mercadorias movimentadas diluído o aumento

emissões totais

registado nas emissões totais.

emissões por carga movimentada 
(kg co2/1000 t carga)

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

O consumo de energia têm um impacte directo nas emis-

Emissões totais 
de CO2 (ton CO2)

Emissões
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Nos últimos três anos têm-se tomado medidas que vi-

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

sam 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 um melhor controlo da sua utilização. Em
consequência disso tem-se vindo a baixar os consumos

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

da água utilizada nos serviços administrativos e sistemas
de rega da empresa (consumo da APDL), consistentemen-

• Consumo doméstico nos edifícios;

te de ano para ano, sendo que a redução em 2012 foi de

• Rega de áreas ajardinadas;

cerca de 23% em relação a 2011, ano em que já tinha

• Abastecimento de estaleiros de obras;

havido uma redução superior a 50% em relação a 2010.

• Lavagem de terraplenos portuários.
Consumo de água

30000
20000

27.860

40000

22.972

17%

13.485

50000
m3

38%

34.310

60000

Energia por ton carga movimentada

22.721

70000

10.410

80000

está expressa no gráfico seguinte.

61.242

mente cerca de 17% desse consumo. A distribuição do
consumo da água pelas diversas actividades do porto

70.516

Em face dessa diversidade, a APDL só controla directa-

10000
0
2011
 onsumo na APDL
C
(serviços, rega, etc.)
 onsumo de
C
particulares
(concessionários,
clubes, etc)
45%

2012

consumo total
consumo na apdl (serviços, rega, etc)
consumo de particulares (concessionários, clubes, etc
abastecimento de navios

 bastecimento de
A
navios
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Em todos os casos foram tomadas as medidas de miti-

Consumo de água

gação deste tipo de acidentes através dos meios à dis72.000
70.000

70.516
4,84

68.000

70.516
4,31
3,69

66.000
64.000

61.242

62.000
60.000

6,00

posição na empresa, uma vez que a APDL dispõe de

5,00

equipamentos destinados à prevenção e combate à po-

4,00

luição no meio hídrico, nomeadamente, uma embarcação

3,00

semi-rígida, uma embarcação com recuperador olefilíco

2,00
1,00

58.000
56.000

0,00
2010

2011

2012

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

com capacidade de recolha de 40ton/hora; um batelão
com capacidade para 200 m3, um recuperador oleofílico
com capacidade para recolha de 30m3/hora, uma bomba skimmer para hidrocarbonetos e ainda barreiras para
contenção em águas interiores, tanques flexíveis, motobombas, tanques flutuantes, espumífero e uma bomba
auto-proporcionada de combate a incêndios em navios.

10. Perfil da força de trabalho
9.4. Derrames

No final de 2012 o total de trabalhadores/ras era de 212,

Em 2011 ocorreram 6 derrames, o que representa uma
diminuição de 25% neste tipo de acidentes em relação ao
ano anterior.

dos quais 90 são locais. As mulheres representam 36% do
total dos activos da empresa. A estrutura hierárquica era
composta por 3 cargos de Administração e 30 cargos de
chefia, representando as mulheres 43% destes cargos, a
maioria em cargos de chefias intermédias.

Derrames (N.º)

Os quadros seguintes caracterizam os activos da empresa

8
6

6

de forma detalhada.
TAXA DE ROTATIVIDADE

2011

2012

-0,9%

-0,9%

Homens

0,0%

-1,5%

Mulheres

-2,6%

0,0%

Total

2010

2011

2012

TAXA DE ROTATIVIDADE POR FAIXA ETÁRIA

2011

2012

< 30 anos

0,0%

60,0%

0,0%

-0,8%

-2,6%

-5,3%

30 – 50 anos
> 50 anos

42
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Nº de trabalhadores/ras
por categoria profissional

mulheres

Dirigentes
Quadros superiores
Quadros médios

2
25

50

5

10

44

50

Quadros intermédios
Profissionais altamente qualificados

TOTAL

Nº de trabalhadores/ras
por vínculo contratual
Contratos de trabalho sem termo

20
2

2

76

136

mulheres

homens
133

Total contratos

76

136

Contratos a full time

73

136

Contratos de trabalho a termo

3

mulheres

< 30 anos

homens
5

30 – 50 anos

56

76

> 50 anos

20

55

mulheres

homens

35

21

Horário Completo

homens

32

32

mulheres

homens

Avaliação de desempenho

remuneração média mensal
(em euros) por categoria
profissional
Dirigentes

5.042,79

Quadros superiores

2.393,20

2.712,05

Quadros médios

1.783,14

1.890,38

Profissionais altamente qualificados

1.580,36
1.337,02

Profissionais semi-qualificados
Profissionais não qualificados

1.367,51
1.038,45

1.207,90

985,06

Rácios salários com base no salário
mínimo nacional

Contratos em part time

Nº de trabalhadores/ras
por tipo de horário

mulheres

Quadros intermédios

76

Nº de trabalhadores/ras
por nível etário

Nº de trabalhadores/ras
que fizeram avaliação de
desempenho

2

Profissionais semi-qualificados
Profissionais não qualificados

homens

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

Horário flexível
Horário parcial
Turnos
Outro (IHT)

5

13

36

102

43

V Informações gerais
Síntese Capítulo V

Informações gerais
Metodologia
Tabela GRI
Informações gerais
Ficha Técnica

11. Metodologia

PCI (GJ/ton)

43,31

Agência Portuguesa
do Ambiente

Densidade (Ton/
m3)

0,837

Agência Portuguesa
do Ambiente

Factor Emissão
CO2 (Kg CO2/GJ)

74,1

Agência Portuguesa
do Ambiente

PCI (Kcal/Kg)

11.070

Agência Portuguesa
do Ambiente

Densidade (Ton/
m3)

0,511

Agência Portuguesa
do Ambiente

No cálculo dos indicadores ambientais relacionados com

Factor Emissão
CO2 (Kg CO2/GJ)

73,98

Agência Portuguesa
do Ambiente

a energia e emissões de CO2 foram utilizadas as seguin-

PCI (Kcal/Kg)

44,80

Agência Internacional
de Energia

Densidade (Ton/
m3)

0,735

Agência Internacional
de Energia

Factor Emissão
CO2 (Kg CO2/GJ)

68,60

Agência Internacional
de Energia

Factor Emissão
CO2 (Kg CO2/
KWh)

0,487

Carbono Zero

Foi elaborado de acordo com as directrizes GRI 3.1 (Guidelines for Sustainability Reports G.3.1), desenvolvido

Gasóleo

pela Global Reporting Initiative, e as suas orientações.
Nível de aplicação GRI
Auto-declaração

C

C+

B

B+

A

A+

√

tes conversões de unidades e fontes de informação de
factores utilizados:

Gás Propano

Gasolina

Electricidade

44

1 KWh = 0,0036 GJ

Agência Internacional
de Energia

1KWh = 860 Kcal

Agência Internacional
de Energia
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12. Tabela GRI
REFª GRI E DESCRIÇÃO DO INDICADOR

NÍVEL DE
RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO NO
RELATÓRIO (PÁG.)

OBSERVAÇÕES

1 - Estratégia e análise

1.1 - Declaração do Presidente

K

Tendo o RS sido editado juntamente com  
o Relatório e Contas a mensagem inicial
é comum aos dois documentos. Não foi
por isso repetida neste relatório.

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

J

6, 9, 24

2.1 - Nome da organização.

J

8

2.2. - Principais marcas, produtos e serviços.

J

9

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

J

9 e 42, 43

2 - Perfil Organizacional

2.4 - Localização da sede social da empresa.

J

8

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

J

8,9

2.6 - Tipo e natureza jurídica da propriedade.

J

8,9

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

J

8,9

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

J

8, 35, 42, 43

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

J

8

3.1 - Período abrangido para as informações apresentadas no relatório.

J

5

3.2 - Data do último relatório publicado.

J

5

3.3 - Ciclo de publicação de relatórios.

J

5

3.4 - Dados para contacto.

J

57

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.

J

5, 15

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

J

8, 9

3 - Parâmetros do Relatório

45

REFª GRI E DESCRIÇÃO DO INDICADOR

NÍVEL DE
RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO NO
RELATÓRIO (PÁG.)

OBSERVAÇÕES

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

J

8,9

3.8 - Base de elaboração do relatório .

J

10 a 14

3.9 - Técnicas de medição e tratamento da informação.

J

44

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

J

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.

J

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.

J

45

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

L

Não se optou pela verificação de uma
entidade externa.

J

9, 42, 43

4 - Governação e Compromissos
4.1 - Estrutura de governação.

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

J

9

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.

J

O Conselho de Administração não têm
membros não-executivos.

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

J

15

J

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

4.6 - Mecanismos de prevenção e resolução de conflitos de interesse.

J

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

4.7 - Processo para determinar a composição e competências dos mais altos cargos
de direcção, por género e outros factores de diversidade.

J

9, 42, 43

4.8 - Declaração de missão, valores e códigos de conduta.

J

10

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

46

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

J

Como empresa do Sectos 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.

J

Cumpre-se o disposto no ponto 17 dos
Princípios e Bom Governo das empresas
do sector 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.

J

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

4.12 - Cartas de princípios que a organização subscreve ou defende.

J

15

4.13 - Participação em associações e organismos.

J

54

4.14 - Grupo de stakeholders.

J

15

4.15 - Base para identificação e selecção de stakeholders.

J

15

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

J

15 a 23

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

J

11 a 13

EC1 - Valor económico directo gerado e distribuído.

J

35 a 37

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

J

35 a 37

EC4 - Ajuda financeira significativa recebida do governo.

J

8

4.9 - Procedimentos de supervisão.

Código de ética
da empresa.

EC - Desempenho Económico
Desempenho económico
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REFª GRI E DESCRIÇÃO DO INDICADOR

NÍVEL DE
RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO NO
RELATÓRIO (PÁG.)

OBSERVAÇÕES

Presença no mercado
EC5 - Variação do salário mais baixo comparado com o salário mínimo nacional, por
género.

J

43

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

J

37

EC8 - Impactes de investimentos em infra-estruturas e serviços.

J

8

EC9 - Impactes económicos indirectos significativos.

J

35

EN3 - Consumo directo de energia, discriminado por fonte de energia primária.

J

39

EN4 - Consumo indirecto de energia, discriminado por fonte de energia primária.

J

39

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

J

39

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.

J

39

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

J

39

EN8 - Consumo total de água, por fonte.

J

41

EN9 - Recursos hídricos significativamente afectados pelo consumo de água.

J

41

EN10 - Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada.

J

41

Impactes económicos indirectos

EN - Desempenho Ambiental
Energia

Água

Biodiversidade

48

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.

J

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

J

EN13 - Habitats protegidos ou recuperados.

J

O estuário do Rio Leça, no qual
está implantado o Porto de Leixões,
caracteriza-se por baixa diversidade e
complexidade da biodiversidade, não
justificando intervenções específicas.
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REFª GRI E DESCRIÇÃO DO INDICADOR
EN14 - Estratégias e programas, actuais e futuros, de gestão de impactes na
biodiversidade.

NÍVEL DE
RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO NO
RELATÓRIO (PÁG.)

OBSERVAÇÕES

J

25

EN16 - Emissões totais directas e indirectas de gases com efeito de estufa, por
peso.

K

40

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

K

40

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

K

39, 40

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

J

38

EN23 - Número e volume total de derrames significativos.

K

42

EN25 - Identidade, dimensão, estatuto de protecção e valor para a biodiversidade
dos recursos hídricos e respectivos habitats, afectados de forma significativa pelas
descargas de água e escoamento superficial.

J

Não se aplica

J

24, 10 a 14, 25 a 28

J

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

EN30 - Total de custos e investimentos com a protecção ambiental, por tipo.

J

25

HR - Direitos Humanos.

J

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

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.

J

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.

J

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

J

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

Emissões, efluentes e resíduos

Produtos e serviços
EN26 - Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos e serviços e grau
de redução do impacte.
Conformidades
EN28 - Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e o número
total de sanções não-monetárias por incumprimento das leis e regulamentos
ambientais.
Geral

Práticas de investimento e aquisições.

HR3 - Número total de horas de formação em políticas e procedimentos relativos
a aspectos dos direitos humanos relevantes para as operações, incluindo a
percentagem de colaboradores/ras que beneficiaram de formação.
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LOCALIZAÇÃO NO
RELATÓRIO (PÁG.)

OBSERVAÇÕES

J

--

Não se
registaram
queixas por
casos de
descriminação.

J

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

J

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

J

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

J

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

J

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

J

Não se realizaram estas acções 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.

J

42 a 43

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

J

42 a 43

REFª GRI E DESCRIÇÃO DO INDICADOR

NÍVEL DE
RESPOSTA

Não-discriminação

HR4 - Número total de casos de discriminação e acções correctivas tomadas.

Liberdade de associação e acordo de negociação colectiva
HR5 - Casos em que exista um risco significativo de impedimento ao livre exercício
da liberdade de associação e realização de acordos de negociação colectiva, e
medidas que contribuam para a sua eliminação.
Trabalho infantil
HR6 - Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho infantil, e
medidas que contribuam para a sua eliminação.
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.
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.
Apreciação/Avaliação
HR10 – Percentagem e total de operações que foram sujeitas a análise da aplicação
dos direitos humanos e avaliação do impacte gerado.

HR11 – Número de queixas apresentadas, relacionadas com direitos humanos e
resolvidas através de mecanismos oficiais.
LA – Práticas laborais e trabalho condigno
Emprego
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REFª GRI E DESCRIÇÃO DO INDICADOR
LA3 - Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial.
LA15 – Regresso ao trabalho e taxas de permanência após licenças parentais
gozadas, por género.

NÍVEL DE
RESPOSTA

J

LOCALIZAÇÃO NO
RELATÓRIO (PÁG.)

OBSERVAÇÕES

Não existem trabalhadores a tempo
parcial.
A taxa de
permanência
após licenças
parentais é de
100%.

J

21

J

Não existem trabalhadores abrangidos
por contrato colectivo de trabalho.

LA6 - Percentagem de trabalhadores representados em comités de saúde e
segurança.

J

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.

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

J

23

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

J

21 a 23

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

J

21

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

J

21

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

J

43

J

42

J

43

J

Não se aplica

Relações entre funcionários e administração
LA4 - Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de negociação
colectiva.
Saúde e segurança no trabalho

Formação e educação

Diversidade e igualdade de oportunidades
LA13 - Composição dos órgãos de governação e discriminação da estrutura
profissional, por género, grupos etários e outros factores 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
PR1 - Ciclos de vida dos produtos e serviços em que os impactes de saúde e
segurança são avaliados com o objectivo de efectuar melhorias, bem como a
percentagem das principais categorias de produtos e serviços sujeitas a tais
procedimentos.
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REFª GRI E DESCRIÇÃO DO INDICADOR
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 respectivo ciclo de vida, discriminado por tipo de
resultado.

NÍVEL DE
RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO NO
RELATÓRIO (PÁG.)

OBSERVAÇÕES

J

Não se registaram.

PR3 - Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por regulamentos e
percentagem de produtos e serviços significativos sujeitos a tais requisitos.

J

A empresa dispõe de um conjunto de
regulamentos internos que estabelecem
as normas e procedimentos a utilizar no
desenvolvimento das suas actividades,
nomeadamente o Regulamento de
Exploração, dos Concessionário e
Tarifários da APDL, aplicados aos
serviços respectivos 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.

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.

J

Não se registaram

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

J

18

J

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.

J

Não houve reclamações registadas
relativas à violação da privacidade de
clientes.

J

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

Informação e rotulagem de produtos e serviços

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.
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REFª GRI E DESCRIÇÃO DO INDICADOR

NÍVEL DE
RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO NO
RELATÓRIO (PÁG.)

OBSERVAÇÕES

SO - Sociedade
Comunidade Local
SO1 - Programas e práticas para gerir e avaliar o impacte das operações nas
comunidades locais.

J

11 a 14, 24

SO9 – Operações com um impacte negativo nas comunidades locais.

J

24

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

J

24 a 28

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

J

Não houve.

SO3 - Percentagem de trabalhadores que tenham efectuado formação nas políticas
e práticas de anti-corrupção da organização.

J

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

SO4 - Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.

J

Não houve incidentes registados
relativos a casos de corrupção.

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

J

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 sector portuário e dando
o seu contributo para o desenvolvimento
de políticas relacionas com o sector
marítimo-portuário.

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

J

Não houve.

J

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

J

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

Corrupção

Políticas Públicas

Concorrência desleal
SO7 - Número total de acções 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.
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13. Informações gerais
Lista de Associações e Organismos de que a APDL

Associação dos Portos de Portugal - APP  (ex APAJP)

é Membro/Sócio

Associação Portuguesa para o Desenvolvimento do

Agência de Energia do Porto - ADEPORTO

Transp. Ferroviário - ADFER

Agência Portuguesa do Transporte Marítimo 

Associação Portuguesa p/ o Museu dos Transportes e  

de Curta Distância - APTMCD

Comunicações - AMTC

Aliance (The) of Maritime Regional Interests in Europe - AMRIE

Associação Portuguesa de Recursos Hídricos - APRH

Associação da Casa da Arquitectura - ACA
Associação para a Colaboração entre Portos 
e Cidades - RETE

Association Cruise Europe

Associação Comercial do Porto

Association International Geologie de L´Ingenieur - AIGI

Associação Empresarial de Portugal - AEP

Association International Permanent Congrès 

Associação Eurocoast - Portugal - EUROCOAST
Associação Indústrias da Petroquímica, Química e
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Associação Promotora Museu da Ciência e Industria do
Porto

Navigation - AIPCN
Câmara Comércio e Indústria Portugal - Angola

Refinação - AIPQR

Câmara de Comércio Luso-Britânica

Associação Internacional Cidades e Portos - AIVP

Centro de Riscos da Universidade do Porto - CERUP

Associação para o Museu do Douro

Comunidade Portuária do Douro e Leixões
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Conselho Empresarial p/ o Desenvolvimento 
Sustentável - BCSD Portugal
Cruz Vermelha Portuguesa
Ecoports Foundation
European  Sea Port Organization - ESPO

Instituto Português de Auditores Internos - IPAI
Liga Portuguesa contra a Sida
Sociedade Portuguesa de Geotecnia
Turismo do Porto e Norte de Portugal - ERT
Asso. Indústrias Petroquímica, Química 

Fundação AEP

e Refinação - AIPQR

Fundação Rei Afonso Henriques

PIANC – The World Association for Waterborne Transport

Fundação  de Serralves
Instituto de Engenharia Mecânica e Inovação 
Industrial - INEGI
Information Systems Audit and Control 
Association - ISACA
Instituto da Construção
Instituto Hidráulica e Recursos Hídricos - IHRH

Infrastructure
Associação Portos de Língua Portuguesa – APLP
Associação Portuguesa das Agencias de Viagens e
Turismo – APAVT
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Matosinhos e Leça da Palmeira
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Leixões

Instituto p/ o Desenv. do Conhecimento e 
Economia do Mar - IDCEM
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Siglas
APDL – Administração dos Portos do Douro e 

MAR – Modelo de Avaliação de Riscos

Leixões, SA

MARPOR - Manifesto Research on Political

CCDRN – Comissão de Coordenação e 

Representation

Desenvolvimento da Região Norte

O.E. – Orçamento de Estado

CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho 

PM – Partículas em Suspensão

e no Emprego

Transportes

ECG - Electrocardiograma

POPH – Programa Operacional do Potencial Humano

DREN – Direcção Regional Edução do Norte

POVT- Programa Operacional de Valorização do Território

EPI – Equipamento de Protecção Individual

PSA – Antígeno Prostático Específico

FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento 

PSE – Prestadores de Serviço Externo

Regional
GEE – Gases com Efeitos de Estufa
GRI – Global Reporting Initiative
I&D – Investigação e Desenvolvimento
INDAQUA - Industria e Gestão de Águas, SA
IRC – Imposto Sobre Rendimento de 
Pessoas Colectivas
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POAT – Programa Operacional de Acessibilidades e

CTUR – Cruise Traffic and Urban Regeneration

PTS – Partículas Totais em Suspensão
QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional
SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade
SHST – Segurança Higiene e Saúde no Trabalho
TCGL – Terminal de Carga Geral e de Granéis de Leixões
TCL – Terminal de Contentores de Leixões
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14. Ficha Técnica
Redacção e Edição
APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA

Contactos
APDL,SA · Direcção de Recursos Humanos
Av. da Liberdade · 4450-718 Leça da Palmeira
Tel. 229 990 700 · Fax. 229 990 701

Fotografias

Email:correio@apdl.pt

APDL,SA

www.portodeleixões.pt
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