
Pela Suspensão do Concurso para as Obras de Prolongamento  

do Quebra-Mar e Acessibilidades Marítimas do Porto de Leixões 

 

No Estatuto do Direito de Oposição (Lei n.º 24/98 de 26 de maio) está previsto, no artigo 

4.º ponto 1, que os seus titulares têm “(…) o direito de ser informados regular e 

diretamente pelos correspondentes órgãos executivos sobre o andamento dos principais 

assuntos de interesse público”. Ora a ausência de informação atempada, rigorosa e 

transparente sobre um assunto de extrema importância para os cidadãos de 

Matosinhos, e logicamente para os seus deputados municipais, motivou o 

requerimento conjunto para a realização desta sessão extraordinária por parte de 

várias bancadas, designadamente pelo PSD, pelos Grupos de Cidadãos “Narciso 

Miranda, Por Matosinhos” e “António Parada, SIM!”, pelo Bloco de Esquerda e pelo 

Deputado Independente. 

  

O consenso encontrado por estas forças políticas com convicções e ideologias, na 

maioria das vezes, bem distintas é a prova mais do que evidente de que há uma 

enorme e comum preocupação face ao recente anúncio do concurso para o 

prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões, e respetivas 

acessibilidades. Por outro lado, a reunião com a APDL, ocorrida em sede de Comissão 

Permanente do Planeamento/PDM e Ambiente, na semana anterior, reiterou as 

inúmeras dúvidas e ambiguidades que encerram este processo, e demonstrou, uma 

vez mais, as sérias e fortes preocupações deste órgão ante as consequências previstas 

nos dois Estudos de Impacto Ambiental, sendo que foi notada por todos o ainda em 

falta projeto, e respetivo Estudo de Impacto, da construção do Novo Terminal de 

Contentores. 

  

Na verdade, é indiscutível que o progresso dos transportes marítimos pressupõe a 

construção de infraestruturas portuárias que potenciem boas condições de 

navegabilidade e que acautelem a segurança dos seus utilizadores. Contudo, as 

políticas de mar, água e solos devem, seguramente, garantir a sustentabilidade social, 

patrimonial e, sobretudo, ambiental, salvaguardando as economias locais e 

privilegiando a proteção da biodiversidade. Aliás, é o próprio Governo de Portugal que 



no seu “Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território”, assume 

compromissos de descarbonização, apontando a necessidade de, nos diversos 

instrumentos de gestão territorial, “se garantir, em definitivo, a diminuição da exposição a 

riscos” (PNPOT). 

 

Neste sentido, é de salientar que os deputados desta Assembleia têm defendido uma 

articulação ampla entre os vários instrumentos de planeamento e gestão territorial, 

onde a atual revisão do PDM pode e deve revelar-se a oportunidade única para 

repensar este tipo de investimentos externos, que seguramente influenciarão a vida 

dos nossos munícipes, sob pena de construirmos uma política de coesão territorial 

avulsa e inconsistente. Curiosamente, é o próprio Ministro do Ambiente que defende a 

necessidade de “perceber o território como um agente de transformação (…) ao qual temos de 

saber impor limites.” (cf. João Matos Fernandes - PNPOT). 

 

Existe, portanto, uma consciência plena da importância do nosso Porto de Leixões em 

termos económicos e geoestratégicos, bem como a consequente necessidade de 

melhoria da sua competitividade e eficiência, mas, acima de tudo, importa respeitar os 

habitantes locais, preservando a sua qualidade de vida, não sendo justo sujeitá-los às 

diversas perigosidades fruto de uma sociedade industrializada e, cada vez mais, 

ameaçada pelas inequívocas e constantes alterações climáticas. 

  

As próprias normas de salvaguarda da Orla Costeira apontam, hoje em dia, para “a 

necessidade de adoção de medidas que reduzam a exposição de indivíduos, atividades e 

infraestruturas aos riscos”, “a contenção dos processos de artificialização” e “a preservação 

das funções ecológicas das áreas naturais (…) e das massas de águas costeiras” (POCCE). 

Contudo, a quantidade de riscos para o ambiente avaliados pelos dois Estudos de 

Impacto Ambiental desta obra, não deixam de ser preocupantes e não podem, de 

todo, passar despercebidos, pois apontam, entre outros, para a deterioração da 

qualidade de água, do ar e dos solos, para a alteração morfológica da praia, para o 

aumento dos níveis de ruído e do tráfego rodoviário, para a excessiva contentorização, 

e ameaçam diretamente os desportos náuticos, a restauração, enfim, a economia 

local. 



 Considerando que: 
 

-  compete à Assembleia Municipal "Tomar posição perante quaisquer órgãos do Estado 

ou Entidades Públicas sobre assuntos de interesse para o município” (artigo 25.º, ponto 2, 

alínea j, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro); 

- é preocupação deste órgão agir indiscutivelmente em defesa do desenvolvimento 

socioeconómico, mas principalmente acautelar a qualidade de vida da sua população 

do ponto de vista social, ambiental e de preservação do seu património histórico e 

cultural; 

- os Estudos de Impacto Ambiental relativos aos dois projetos conhecidos apresentam 

ameaças evidentes para a saúde pública, difíceis de prever na sua totalidade dadas as 

limitações dos estudos apresentados; 

- os impactos negativos previstos acarretam riscos elevados quer na fase de 

construção quer na fase de exploração da obra, atestados nos pareceres emitidos por 

algumas entidades, de entre as quais a própria Câmara Municipal de Matosinhos; 

- as monitorizações à posteriori não mitigam, de todo, as situações de perigo que estão 

já previstas nos Estudos referidos; 

 

 A Assembleia Municipal de Matosinhos, reunida em sessão extraordinária no dia 

25/03/2019, na defesa do superior interesse dos cidadãos de Matosinhos, delibera que 

o Executivo Municipal: 
 

1) preste o seu dever para com esta Assembleia e, em tempo útil, informe do 

andamento de todo o processo, com vista a ser efetuada uma análise aturada e 

rigorosa de todos os projetos, e respetivos Estudos de Impacto, desenhados como um 

todo e não como uma mera soma das partes; 
 

2) solicite ao Governo de Portugal (Ministério do Mar) e à Administração dos Portos do 

Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A. (APDL) a suspensão do Concurso para o 

Prolongamento do Quebra-Mar Exterior e Acessibilidades Marítimas do Porto de 

Leixões, atendendo às considerações já elencadas e, sobretudo, à escassez de 

informação relativamente ao Novo Terminal de Contentores, e respetivo Estudo de 

Impacto Ambiental, bem como ao destino do Porto de Pesca; 
 

3) comunique a deliberação suprarreferida ao Governo de Portugal (Ministério do Mar 

e Ministério do Ambiente) e à APDL. 
 

Matosinhos, 24 de março de 2019 

PSD, NMPM, APS, BE e Independente 


