
          Assembleia Municipal
Moção

 

Pela Suspensão Imediata da Adjudicação da Obra de Prolongamento do
Quebra-Mar 

e Acessibilidades Marítimas do Porto de Leixões

Considerando que:

1º Em março de 2019, em sessão extraordinária, a maioria das forças partidárias
aqui representadas manifestou diversas preocupações relativamente a esta obra;

2º Após a Avaliação de Impacto Ambiental, o presidente da Agência Portuguesa do
Ambiente admitiu a necessidade de efetuar estudos complementares para aferir
da sustentabilidade ambiental e social dessas intervenções;

3ª  A Assembleia  da República  aprovou por maioria  dois  Projetos  de Resolução
sobre  este  assunto (Bloco  de  Esquerda  e  PAN),  sendo  que  se  recomendava  a
suspensão  do  concurso  público  até  que  existissem os  estudos  cumulativos  de
Avaliação Ambiental Estratégica;

4ª  O Grupo de Trabalho,  constituído  para  analisar  com maior  profundidade  as
consequências diretas desta obra, não tem cumprido o seu objetivo principal, pois
não reúne há mais de meio ano e nunca deu a conhecer o relatório previsto para
junho de 2019;

5º Subsistem, ainda hoje, inúmeras dúvidas quanto aos  potenciais efeitos destas
intervenções no nosso território  (deterioração da qualidade do ar, da água, dos
solos  e  agravamento  do  ruído),  na  economia  local,  no  turismo  e  desportos
náuticos, numa altura em que se debate mundialmente a emergência climática, a
erosão costeira, e a  necessidade de mudar em consonância  práticas e políticas
locais;

6ª Esta Assembleia Municipal continua a desconhecer documentos que já deveriam
ter sido publicados, particularmente a  Avaliação Ambiental Estratégica, o  Estudo
Socioeconómico sobre o Desporto de Ondas e os impactos da obra naquele setor, o
Estudo  de  Viabilidade  Económica que  contemplem  os  pressupostos  para  a
expansão do Porto de Leixões, bem como o Estudo Prévio e o Estudo de Impacto
Ambiental do Novo Terminal de Contentores;

Assim, a Assembleia Municipal de Matosinhos, reunida no dia 17 de fevereiro de
2019, delibera:

- solicitar, ao Governo de Portugal e à Administração dos Portos do Douro, Leixões
e Viana do Castelo (APDL), a suspensão imediata da adjudicação da obra de
prolongamento do quebra-mar e acessibilidades marítimas do Porto de
Leixões  por não estarem dirimidas as diversas preocupações dos eleitos locais
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quanto  ao  impacte  negativo  dessas  intervenções  no  nosso  território  e,
naturalmente, na qualidade de vida dos nossos munícipes.

Após aprovação, deve ser dado conhecimento desta deliberação ao Governo de
Portugal, designadamente ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação, bem
como à APDL.
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