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Plano de Receção e Gestão de Resíduos do Porto de Viana do Castelo

1. INTRODUÇÃO
A partir do dia 1 de Janeiro de 2015, a APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões,
SA, passou a denominar-se APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana
do Castelo, S.A., em resultado da fusão por incorporação da APVC – Administração do Porto de
Viana do Castelo, S.A., que se extingue, na APDL, S.A.
Com esta fusão das duas entidades foram implementados processos no Porto de Viana de
Castelo que já existiam no Porto de Leixões, resultando assim uma uniformização de processos
nos dois portos. Esta uniformização reflete-se também ao nível do processo de recolha de
resíduos a navios através da adoção da Janela Única Portuária (JUP) – aplicação informática
onde se introduzem todos os dados referentes à atividade portuária.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O presente Plano visa dar cumprimento à Diretiva n.º 2000/59/CE, de 27 de Novembro,
transposta para o Direito interno através do Decreto-Lei nº 165/2003, de 24 de Julho, a qual
regula a instalação e a utilização de meios portuários de receção de resíduos gerados em
navios, e de resíduos da carga provenientes de navios, bem como de embarcações de pesca e
de recreio, que escalem, nomeadamente, uma das áreas operacionais do Porto de Viana do
Castelo (Cais Comercial, Marina e Porto de Pesca), adotando esta autoridade portuária
medidas que garantam a entrega dos referidos resíduos por parte dos armadores ou seus
representantes legais. A recolha de resíduos às embarcações que escalam o Porto de Pesca
estão descritos no Anexo VII do presente documento.
Do âmbito de aplicação deste Plano excetuam-se os navios de guerra, as unidades auxiliares
de marinha e os navios que, sendo propriedade de um Estado ou estando ao seu serviço,
sejam utilizados unicamente para fins de serviço público não comercial.
Com este plano pretende-se um aumento da proteção do meio marinho através da redução de
descargas no mar, designadamente da adequação da capacidade máxima de armazenamento
a bordo ou da possibilidade da entrega dos resíduos noutro porto, sem riscos de descarga no
mar, de forma a conciliar os interesses do funcionamento normal da atividade marítima com a
proteção do ambiente.
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O responsável de uma embarcação que escale ou opere no Porto de Viana do Castelo deve
assegurar que os resíduos gerados são entregues no meio portuário de receção adequado e
em conformidade com o estipulado pelo presente plano, aprovado pelas entidades
competentes.
2.1

VIGÊNCIA DO PLANO

O presente PRGR vigora entre 2017-2019, ou até se verificarem alterações no processo de
gestão de resíduos de embarcações que impliquem a revisão do documento.

3. VIOLAÇÃO DO PLANO
Todos aqueles que, com dolo ou mera culpa, por ação ou omissão, violarem o presente “Plano
de Receção e Gestão de Resíduos”, nomeadamente por incumprimento do disposto nos pontos
7., 8., 9. e 10., do mesmo, são responsáveis pelos danos resultantes e sancionados em
conformidade com o regime de contra ordenações previsto no Decreto-Lei nº 49/2002, de 2 de
Março.
Sem prejuízo das atribuições de outras entidades, compete à APDL fiscalizar o cumprimento do
Plano, bem como instaurar e instruir os processos de contra ordenação.

4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Para a elaboração do Plano de Receção e Gestão de Resíduos de Navios no porto de Viana
do Castelo foram tomados em consideração os seguintes diplomas legais:
Convénios Internacionais:
-

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL), 1973.
Modificada em 1978 pelo Protocolo MARPOL (MARPOL 73/78).

Legislação Europeia:
-

Diretiva 2000/59/CE de 27 de Novembro, do Parlamento Europeu e do Conselho –
Relativa aos meios portuários de receção de resíduos gerados em navios e de resíduos
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da carga. Alterada pela Diretiva 2002/84/CE do Parlamento Europeu e do Concelho, de
5 de Novembro e Diretiva 2007/71/CE da Comissão, de 13 de Dezembro de 2007.

Legislação Nacional:
-

Decreto do Governo 25/87, de 10 de Julho – Aprova para adesão o Protocolo de 1987
relativo à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, de 1973,
feito em Londres em 17 de Fevereiro de 1978 (MARPOL 1973/78).

-

Portaria n.º 240/92, de 25 de Março – Aprova o Regulamento de Licenciamento das
Atividades de Recolha, Armazenagem, Tratamento Prévio, Regeneração, Recuperação,
Combustão e Incineração dos Óleos Usados.

-

Portaria n.º 1028/92, de 5 de Novembro – Estabelece normas de segurança e
identificação para o transporte dos óleos usados.

-

Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio – Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de
resíduos dentro do território nacional.

-

Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro – Estabelece os princípios e as normas
aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de embalagens. Alterado
pelos Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de Julho e Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de
Maio.

-

Decreto-Lei n.º 192/98, de 10 de Julho – Determina quais os ministérios competentes
para aplicar as regras previstas na Convenção MARPOL 73/78 - Convenção
Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973, à qual Portugal aderiu
pelo Decreto 25/87 de 10 de Julho - e estabelece as respetivas competências.

-

Decreto-Lei n.º 335/98, de 3 de Novembro – Aprova os Estatutos da Administração dos
Portos do Douro e Leixões, S.A.. Alterado pelo Decreto-Lei n.º 334/2001, de 24 de
Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 46/2002, de 2 de Março.

-

Decreto-Lei n.º 273/2000, de 9 de Novembro – Aprova o novo Regulamento do Sistema
Tarifário dos Portos do Continente. Revoga a Portaria n.º 583-E/99, de 31 de Julho.

-

Portaria n.º 572/2001, de 6 de Junho – Aprova os programas de ação relativos a
acumuladores de veículos, industriais e similares, e as pilhas e outros acumuladores.

-

Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho – Estabelece o regime jurídico da gestão de
óleos usados.
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-

Decreto-Lei n.º 165/2003, de 24 de Julho – Transpõe para a ordem jurídica nacional a
Diretiva n.º 2000/59/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Novembro,
relativa aos meios portuários de receção de resíduos gerados em navios e de resíduos
provenientes de carga, com origem em navios que utilizem portos nacionais, com as
alterações introduzidas pela Diretiva n.º 2002/84/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 5 de Novembro. Alterado pelos Decretos-Lei n.º 197/2004, de 17 de
Agosto e Decreto-Lei n.º 57/2009, de 3 de Março.

-

Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março – Aprova a Lista Europeia de Resíduos e os tipos
de operações de eliminação e valorização de resíduos. Revoga a Portaria n.º 818/97,
de 5 de Setembro e a Portaria n.º 15/96, de 23 de Janeiro.

-

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro – Aprova o regime geral da gestão de
resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2006/12/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Diretiva nº 91/689/CEE, do
Conselho, de 12 de Dezembro. Revoga o Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro.
Alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho.

-

Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de Março – Assegura a execução e garante o
cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações decorrentes para o Estado
Português do Regulamento (CE) n.º 1013/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 14 de Junho, relativo à transferência de resíduos. Revoga o Decreto-Lei n.º 296/95,
de 17 de Novembro.

-

Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de Janeiro – Estabelece o regime de colocação no
mercado de pilhas e acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e
eliminação dos resíduos de pilhas e de acumuladores, transpondo para a ordem jurídica
interna a Diretiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de
Setembro, relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos e que revoga a
Diretiva n.º 91/157/CEE, do Conselho, de 18 de Março, alterada pela Diretiva n.º
2008/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março. Retificado pela
Declaração de Retificação n.º 18-A/2009, de 6 de Março. Alterado pelo Decreto-Lei n.º
266/2009, de 29 de Setembro.

-

Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de Setembro – Estabelece o regime jurídico da gestão
de óleos alimentares usados.

-

Decreto-Lei n.º 49-A/2012, de 29 de Fevereiro – Aprova a orgânica da Direcção-Geral
de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.
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-

Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de Maio – Aprova o regime jurídico da gestão de resíduos
de equipamentos elétricos e eletrónicos, transpondo a Diretiva n.º 2012/19/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Julho de 2012.

5. DEFINIÇÕES
Para efeitos do disposto no presente Plano, entende-se por:
a) Navio – uma embarcação que opere no meio marinho, incluindo as embarcações de
sustentação dinâmica, veículos de sustentação por ar, submersíveis e estruturas
flutuantes;
b) MARPOL 73/78 – a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios,
de 1973, alterada pelo Protocolo de 1978;
c) Resíduos gerados em navios – todos os resíduos, incluindo os esgotos sanitários, e os
resíduos que não sejam resíduos da carga, produzidos no serviço de um navio e
abrangidos pelos anexos I, IV e V da MARPOL 73/78, bem como os resíduos associados
à carga, conforme definidos nas diretrizes para a aplicação do anexo V da MARPOL
73/78;
d) Resíduos da carga – os restos das matérias transportadas como carga em porões ou
em tanques de carga que ficam das operações de descarga e das operações de
limpeza, incluindo excedentes de carga ou descarga e derrames;
e) Meios de receção portuários – estruturas fixas, flutuantes ou móveis aptas a
receberem os resíduos gerados em navios ou resíduos da carga;
f)

Embarcação de pesca – embarcação equipada ou utilizada comercialmente para a
captura de peixe ou outros recursos vivos do mar;

g) Embarcação de recreio – embarcação de qualquer tipo, independentemente do meio
de propulsão, utilizada para fins desportivos ou recreativos;
h) Porto – qualquer lugar ou área geográfica em que tenham sido efetuados trabalhos de
beneficiação ou instalados equipamentos que permitam, principalmente, a receção de
navios, incluindo embarcações de pesca e embarcações de recreio;
i)

Resíduos perigosos – os resíduos que apresentem características de perigosidade
para a saúde ou para o ambiente, conforme definidos na legislação em vigor;

j)

Substância líquida nociva – qualquer substância indicada no nº.6 da Regra 1 do Anexo
II do Dec. Regulamentar nº. 25/87;
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k) Hidrocarbonetos – o petróleo sob qualquer forma, incluindo petróleo bruto, fuelóleo,
lamas, resíduos e produtos refinados, com exceção dos produtos petroquímicos;
l)

Gestão de resíduos – a recolha, o transporte, a valorização e a eliminação de resíduos,
incluindo a supervisão destas operações, a manutenção dos locais de eliminação no
pós-encerramento, bem como as medidas adotadas na qualidade de comerciante ou
corretor;

m) Operador de recolha de resíduos – qualquer pessoa singular ou coletiva que procede,
a título profissional, à gestão de resíduos;
n) Recolha – apanha de resíduos, incluindo a triagem e o armazenamento preliminares dos
resíduos para fins de transporte para uma instalação de tratamento de resíduos;
o) Armazenagem preliminar – “a deposição controlada de resíduos, no próprio local de
produção, por período não superior a um ano, antes da recolha, em instalações onde os
resíduos são produzidos ou descarregados a fim de serem preparados para posterior
transporte para outro local para efeitos de tratamento”. (Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17
de Junho)
p) Armazenagem – a deposição controlada de resíduos, antes do seu tratamento e por
prazo determinado, designadamente as operações R 13 e D 15 identificadas nos anexos
I e II do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo
Decreto–Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, do qual fazem parte integrante;
q) Tratamento – qualquer operação de valorização ou de eliminação de resíduos, incluindo
a preparação prévia à valorização ou eliminação e as atividades económicas referidas
no anexo IV do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo
Decreto–Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, do qual faz parte integrante;
r) Reciclagem - qualquer operação de valorização, incluindo o reprocessamento de
materiais orgânicos, através da qual os materiais constituintes dos resíduos são
novamente transformados em produtos, materiais ou substâncias para o seu fim original
ou para outros fins mas que não inclui a valorização energética nem o reprocessamento
em materiais que devam ser utilizados como combustível ou em operações de
enchimento;
s) Valorização – qualquer operação, nomeadamente as constantes no anexo II do
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
73/2011, de 17 de Junho, cujo resultado principal seja a transformação dos resíduos de
modo a servirem um fim útil, substituindo outros materiais que, caso contrário, teriam
sido utilizados para um fim específico ou a preparação dos resíduos para esse fim na
instalação ou conjunto da economia;
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t)

Eliminação – qualquer operação que não seja de valorização, nomeadamente as
incluídas no anexo I do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, ainda que se verifique como
consequência secundária a recuperação de substâncias ou de energia;

u) JUP – Janela Única Portuária – Aplicação web que proporciona “aos agentes
económicos um único ponto de contacto para o relacionamento entre as entidades
presentes no porto, garantindo que a informação eletrónica enviada é entregue
automaticamente e com o conteúdo devido às entidades necessárias e a receção dos
respetivos despachos.”

6. ÁREAS, TIPOLOGIA DOS RESÍDUOS GERADOS E MEIOS DE RECEÇÃO
6.1

CAIS COMERCIAL

O cais comercial localiza-se na margem esquerda do rio Lima a 2000 metros para montante da
sua foz. As frentes de cais, existentes, delimitam uma área de terraplenos com uma área de
quinze hectares, totalmente infraestruturados (redes próprias de água e energia, armazéns,
silos) e devidamente pavimentados, destinados à armazenagem temporária (a coberto ou a
descoberto) de mercadorias descarregadas ou a embarcar.
Tendo uma capacidade para receber cerca de 900.000 toneladas de carga/ano, transportada
por um número médio de 250 navios/ano, trata-se de um porto de pequenas dimensões,
relativamente moderno, essencialmente dedicado à movimentação de carga geral fracionada
(madeira exótica em toros e paletes, papel kraft, aço e componentes para energia eólica),
alguns granéis sólidos (como por exemplo: cimento, argila, e aparas de madeira) e,
pontualmente, granéis líquidos (asfalto).
Nos últimos três anos, a quantidade média de mercadoria movimentada tem sido de 427000
toneladas/ ano transportada por aproximadamente 206 navios/ano, na sua maioria navios de
pequeno porte, normalmente destinados a transporte de curta distância, tripulados por
pequenas equipas de cinco a sete tripulantes.
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Quanto à tipologia, os resíduos gerados nesta área operacional são:
DIVISÃO

GRUPO

13
Compostos Químicos

13.02 – Óleos usados
13.05 – Óleo e água

03
Processamento de
Madeiras

03.01
Resíduos de madeira

DESIGNAÇÃO

13.02.05 - Óleos usados motor
13.05.02 - Lamas

Hidrocarbonetos

03.01.01 - Cascas
03.01.05 - Aparas

Resíduos carga de
madeira

07.06
Resíduos sanitários

07.06.11/ 07.06.12
Tratamento de efluentes a
bordo

20.01
Resíduos domésticos

20.01.01 – Papel/Cartão
20.01.02 – Vidro
20.01.08 – Resíduos Alimentos

07
Resíduos de Processos
químicos orgânicos
20
Resíduos Urbanos e
Equiparados

CLASSE

Águas Residuais

RU

Quanto aos meios de receção a autoridade portuária disponibiliza os seguintes equipamentos,
na área do cais comercial:
DESIGNAÇÃO

CAPACIDADE
(LITROS)

UNIDADES
2

1000

4

5000

2

Contentor

Oleão

1200

Ecoponto

5000

2
2

LOCALIZAÇÃO
Cais (2)
Parque Oficinal (4)

OBSERVAÇÕES
RU
Reserva p/ reforço
receção RU de navios

Parque Oficinal (2)

Reserva para recolhas
diferenciadas

Parque Oficinal (2)

Óleos usados (motores)

Cais (2)

Recolha seletiva

Sempre que se revele necessário aumentar os meios de recolha em qualquer das áreas do
Porto de Viana do Castelo, os prestadores de serviço de recolha de resíduos têm a
responsabilidade de fornecer mais meios.
Os resíduos líquidos (águas de porão, …) são recolhidos por auto-tanques disponibilizados
pelo operador de gestão destes resíduos.
6.2

MARINA

Situa-se na margem direita do rio Lima a cerca de 2700 metros para montante da foz, junto à
ponte metálica “Eiffel”, sendo, atualmente, alvo de uma crescente procura tanto por
navegadores nacionais como estrangeiros. Disponibiliza 163 postos de acostagem, sendo que
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146 estão permanentemente ocupados por embarcações locais ao abrigo de avenças anuais, e
os restantes 17 postos são destinados a embarcações passantes, que anualmente totalizam
uma média de 600 embarcações.
Estas embarcações passantes são normalmente veleiros com um comprimento médio de 15
metros, cuja tripulação média é constituída por duas pessoas, e uma estadia média de 24
horas.
O serviço da marina dispõe ainda de edifício de apoio/receção, balneários, lavandarias e posto
de abastecimento de combustível.
Quanto à tipologia, os resíduos gerados nesta área operacional são:

DIVISÃO

GRUPO

13
Compostos
Químicos
07
Resíduos de
Processos químicos
orgânicos
20
Resíduos Urbanos e
Equiparados

CLASSE

DESIGNAÇÃO

13.02 – Óleos
usados

13.02.05 - Óleos usados motor

Hidrocarbonetos

07.06
Resíduos sanitários

07.06.11/ 07.06.12
Tratamento de efluentes a bordo

Águas Residuais

20.01
Resíduos
domésticos

20.01.01 – Papel/Cartão
20.01.02 – Vidro
20.01.08 – Resíduos Alimentos

RU

Quanto aos meios de receção a autoridade portuária disponibiliza os seguintes equipamentos,
na área da Marina:

Contentor

CAPACIDADE
(LITROS)
800

Oleão
Ecoponto

1200
7500

DESIGNAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

UNIDADES
3
1
1

OBSERVAÇÕES

Portaria (3)
Ponte Pedonal (1)
Portaria (1)

RU
Óleos usados de motores
Recolha seletiva

7. RECOLHA E DESTINO DE RESÍDUOS FACE À SUA TIPOLOGIA
Para garantir a recolha dos resíduos provenientes dos navios e/ou resíduos de carga no Porto
de Viana, a APDL, S.A., assinou um contrato com duas empresas para a gestão dos resíduos.
Estas empresas, entre outras funções, têm a responsabilidade de efetuar a recolha dos
resíduos aos navios, sempre que solicitado pela APDL, e encaminhá-los para os destinos finais
adequados, isto é, para tratamento, valorização ou aterro sanitário. Todos os meios de recolha
necessários são disponibilizados por estes prestadores de serviço.
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O serviço de recolha de resíduos de navio, ou os resíduos de carga, pode ser realizado em
qualquer horário durante sete dias por semana. Contudo, para que se possam disponibilizar os
meios necessários para a recolha dos resíduos, é necessário que a APDL seja notificada,
antecipadamente, através do preenchimento do formulário “requisição do serviço de recolha de
resíduos” existente para o efeito na JUP. Os documentos associados ao processo de recolha de
resíduos a navios são apresentados no Anexo I.
Após o preenchimento da requisição de recolha dos resíduos, o operador de recolha de
resíduos respetivo responderá ao pedido de recolha dos resíduos, através do documento
“Resposta à Requisição do Serviço de Recolha de Resíduos“.
Quando se trata de resíduos sólidos equiparados a urbanos, a tripulação do navio deve colocálos nos contentores disponibilizados para o efeito no cais, ou colocá-los no cais aquando da
chegada dos funcionários da empresa responsável pela recolha destes resíduos.
Os hidrocarbonetos e aos efluentes líquidos são recolhidos por um auto-tanque da empresa que
recolhe estes tipos de resíduos.
Após a realização de recolha de resíduos os operadores de resíduos registam esta operação no
formulário “Registo de Execução do Serviço de Recolha de Resíduos” da JUP – documento que
servirá de base à faturação.
No caso dos navios abrangidos pela obrigatoriedade de entrega da “Declaração de Resíduos”,
o agente de navegação só consegue fazer o pedido de manobra de saída do navio na JUP se a
Declaração de Resíduos estiver aceite pela Autoridade Portuária.
Quando surgem dúvidas durante a análise da “Declaração de Resíduos”, a Autoridade Portuária
recusa a declaração e solicita informação adicional que pode ser o original da declaração de
resíduos que o Comandante do navio envia ao Agente de Navegação, cópia do Certificado da
última descarga de resíduos ou dos registos de bordo. Se se concluir que determinado resíduo
deve ser descarregado em Leixões, o Agente de Navegação é informado através do “Despacho
da Declaração de Resíduos” da necessidade de efetuar a requisição de recolha para esse
resíduo.
A APDL possui todas as unidades de negócio certificadas pela Norma NP EN ISO 9001:2015,
sendo o sistema de recolha de resíduos a navios no porto de Viana do Castelo um dos
processos abrangidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade.
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Sempre que sejam enviados resíduos para tratamento, valorização ou eliminação é preenchida
o “Modelo A – Guia de Acompanhamento de Resíduos do Ministério do Ambiente, ficando uma
cópia arquivada nos serviços do Porto de Viana do Castelo.

7.1

Quadro síntese das tipologias de resíduos, destino final e quantitativo estimado
CAIS COMERCIAL
Tipo de resíduos

MARPOL – Anexo I
Resíduos de
Hidrocarbonetos

Lamas
Águas porão/cavernas
(050106 e 160708 LER)

Recolha e Destino final
A recolha destes produtos será efetuada por
empresa licenciada (EGEO) que providenciará
a entrega no destino adequado ao seu
tratamento.

Quantidades médias
anuais estimadas para o
triénio 2017 – 2019 (m³)
100

Filtros de Óleo e Panos
Impregnados
(160107, 150110 e 150202
LER)

A posterior recolha destes materiais será
efetuada por empresa certificada (EGEO) que
providenciará a sua entrega no destino
adequado.

3

MARPOL – Anexo V
Resíduos operacionais resultantes da normal
atividade portuária e resíduos da carga

MARPOL
Anexo IV
Águas
Residuais

Águas de sanitários e
tratamento de efluentes a
bordo

Será recolhido por camião-cisterna (EGEO)
que providenciará a entrega no destino
adequado ao seu tratamento.

20

(070611 e 070612 LER)

Madeira
Cascas e aparas
(030301 e 030105)

 Este tipo de resíduo é gerado no processo
de descarga de produtos florestais (toros e
aparas de madeira) ou no peamento de
cargas (pranchas e barrotes), sendo
armazenado nos terraplenos do cais
comercial em locais previamente definidos
para o efeito.
 A recolha é assegurada pelo Agrupamento
de empresas REDE AMBIENTE e
ECOREDE que entregam estes resíduos
em central de valorização orgânica ou em
aterro sanitário.

60.0

Embalagens de papel,
plástico, metal e vidro
(150101, 150102, 150104 e
150106 LER)
Resíduos Urbanos
(200101, 200102, 200108 e
200301 LER)

A recolha e encaminhamento para reciclagem
destes
materiais
é
assegurada
pelo
Agrupamento de empresas REDE AMBIENTE
e ECOREDE.
A recolha é assegurada pelo Agrupamento de
empresas REDE AMBIENTE e ECOREDE que
entregam estes resíduos em central de
valorização orgânica ou em aterro sanitário.
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MARINA

Tipo de resíduos

Resíduos de Hidrocarbonetos

MARPOL – Anexo I

Óleos Usados
(130208 LER)

Lamas
Águas porão/cavernas
(050106 e 160708 LER)

Filtros de Óleo e Panos
Impregnados
(160107, 150110 e
150202 LER)

MARPOL – Anexo V
Resíduos operacionais
resultantes da normal atividade
portuária e resíduos da carga

MARPOL
Anexo IV
Águas
Residuais

Águas de sanitários e
tratamento de efluentes
a bordo
(070611 e 070612 LER)

Embalagens de papel,
plástico, metal e vidro
(150101, 150102,
150104 e 150106 LER)

Resíduos Urbanos
(200101, 200102,
200108 e 200301 LER)

Recolha e Destino final

Quantidades médias
anuais estimadas
para o triénio 2017 –
2019 (m³)

 Os óleos usados deverão ser depositados pelos
utentes nos oleões que se localizam junto das
áreas operacionais.
 A recolha destes óleos é efetuada por empresa
certificada (SAFETYKLEEN) para recolha e
encaminhamento para reciclagem.
 Notificação prévia à autoridade portuária para que
esta possa proceder à requisição de meios
externos.
 A recolha destes produtos será efetuada por
empresa licenciada (EGEO) que providenciará a
entrega no destino adequado ao seu tratamento.
 Após notificação à autoridade portuária, estes
resíduos são depositados pelos utentes em
contentores, específicos para o efeito, entretanto
deslocados para o local.
 A posterior recolha destes materiais será efetuada
por empresa certificada (EGEO) que providenciará
a sua entrega no destino adequado.
 Notificação prévia à autoridade portuária para que
esta possa proceder à requisição de meios
externos.
 A recolha destes produtos será efetuada por
empresa licenciada (EGEO) que providenciará a
entrega no destino adequado ao seu tratamento.

 Estão disponíveis Ecopontos que permitem o
depósito seletivo destes resíduos.
 A recolha e encaminhamento para reciclagem
destes materiais é assegurada pelo Agrupamento
de empresas REDE AMBIENTE e ECOREDE.

A recolha é assegurada pelo Agrupamento de
empresas REDE AMBIENTE e ECOREDE que
entregam estes resíduos em central de valorização
orgânica ou em aterro sanitário.

3.0

0.0

0.0

0.0

30.0

30.0

8. PROIBIÇÕES
É expressamente proibido em toda a área de jurisdição do Porto de Viana do Castelo:
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a) Qualquer descarga de óleos usados nas águas de superfície, subterrâneas, costeiras e
marinhas e nos sistemas de drenagem de águas residuais;
b) Colocação indevida de um resíduo em local ou contentor que não lhe esteja destinado;
c) Descarga ou depósito de resíduos no solo;
d) Abandono de resíduos;
e) Arremesso de resíduos provenientes de artes de pesca inutilizadas para a bacia portuária;
f)

Queimadas a céu aberto de qualquer tipo de resíduos;

g) Mistura de óleos usados com outros resíduos, visto dificultar a sua valorização em
condições ambientalmente adequadas, nomeadamente para fins de regeneração;
h) Mistura de diferentes tipos de resíduos.

9. NOTIFICAÇÃO À AUTORIDADE PORTUÁRIA
Os responsáveis dos navios com destino ao Porto de Viana do Castelo, excetuadas as
embarcações de pesca e as embarcações de recreio com lotação máxima autorizada para 12
passageiros, os navios de guerra, as unidades auxiliares de marinha e os navios que, sendo
propriedade de um Estado ou estando ao seu serviço, sejam utilizados unicamente para fins de
serviço público não comercial, devem preencher, com veracidade e exatidão, o formulário
apresentado em anexo (Anexo I). O respetivo formulário deverá ser conservado a bordo, pelo
menos até ao porto de escala seguinte. Atualmente o Porto de Viana do Castelo disponibiliza
um formulário eletrónico para notificação de resíduos na JUP, que deverá ser preenchido nos
termos seguintes:
a)

Com a antecedência mínima de vinte e quatro horas relativamente à chegada do navio,
caso seja conhecido o porto de escala;

b)

Após o conhecimento do porto de escala, se apenas for obtida essa informação nas vinte
e quatro horas que antecedem a chegada a esse porto;
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c)

Limite máximo à partida do porto precedente caso a viagem seja inferior a vinte e quatro
horas, podendo ser comunicada diretamente ao operador do meio portuário de receção a
fim deste a transmitir à respetiva autoridade portuária.

10. ENTREGA DOS RESÍDUOS GERADOS A BORDO
O comandante de um navio que escale ou opere no porto de Viana do Castelo deve proceder à
entrega de todos os resíduos gerados a bordo (navio e carga), antes da sua largada para
viagem.
O navio terá permissão da autoridade marítima para iniciar viagem se, após análise das
informações prestadas pelo comandante, aquando da notificação, a autoridade portuária
concluir que o navio dispõe de capacidade de armazenamento para cada tipologia de resíduos
existentes a bordo acrescidos dos que vierem a ser gerados durante a viagem até ao porto
seguinte.
Caso seja concluído existir o risco de descarga de resíduos no mar, por fundada suspeita de
que o próximo porto de escala não dispõe de meios adequados para a sua receção, ou por se
tratar de um porto desconhecido, o navio pode ser impedido de iniciar a sua viagem.
Para determinar se um navio tem capacidade suficiente para o armazenamento de resíduos até
ao porto de escala seguinte será utilizada a seguinte equação:

Carmaz = Cmax – (Qrb + Qerp)
em que:
Carmaz – Capacidade de armazenamento de resíduos até ao porto seguinte (m3);
Cmax – Capacidade máxima de armazenamento do navio (m3);
Qrb – Quantidade de resíduos que permanecem a bordo (m3);
Qerp – Estimativa da quantidade de resíduos produzidos até ao próximo porto de escala (m3).
A estimativa da quantidade de resíduos que será produzida no navio entre o porto de Viana
do Castelo e o porto seguinte é efetuada com base em fatores de produção dos diversos tipos
de resíduos e o tempo de viagem entre os dois portos, assim:

Qerp = Fpdr x T
em que:
Qerp – Estimativa da quantidade de resíduos produzidos até ao próximo porto de escala (m3)
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Fpdr – Fator de produção diária de resíduos. Específico para cada tipo de resíduo, variando
consoante o tipo de navio em causa (m3/dia);
T – Tempo de viagem entre os dois portos de escala, em dias.
Os fatores de produção dos vários tipos de resíduos podem ser consultados no Anexo II.

11. REGISTO DE ENTREGA DE RESÍDUOS
Durante a sua estadia em porto, os navios podem efetuar entregas parciais dos resíduos
gerados a bordo - navio e carga.
Por cada recolha parcial de resíduos, é preenchido o “Registo de Descarga de Resíduos”
(Anexo III) onde, entre outra informação, consta a identificação do navio e a quantidade de
resíduos recolhida pela empresa prestadora de serviços. Este documento é assinado pelo
comandante do navio e pelo operador em causa de modo a confirmar a realização da recolha
dos resíduos.
Tendo por base o “Registo de Descarga de Resíduos” a Direção de Operações Portuárias e
Segurança emite um Certificado, em conformidade com o estabelecido na Convenção MARPOL
73/78, onde se encontram especificados os tipos de resíduos e as respetivas quantidades
entregues pelos navios no porto de Leixões.
O “Certificado MARPOL de Recepção de Resíduos a Embarcações”, cujo modelo se encontra
no Anexo III, é entregue posteriormente ao comandante do navio, devidamente assinado pela
empresa de recolha de resíduos.
Tanto o Registo de Descarga de Resíduos como o Certificado MARPOL de Recepção de
Resíduos a Embarcações são preenchidos em triplicado, sendo entregue um exemplar de cada
um dos documentos ao comandante do navio, ao operador de resíduos e à autoridade
portuária.

12. ISENÇÕES
A APDL pode isentar do cumprimento do disposto no capítulo da “Notificação à Autoridade
Portuária” e da alínea a) da “Entrega dos Resíduos Gerados a Bordo”, os navios ao serviço de
uma linha regular que entreguem os resíduos num determinado porto da sua rota.

Plano de Receção e Gestão de Resíduos do Porto de Viana do Castelo

16

O pedido de isenção da entrega de resíduos deverá ser apresentado por escrito, dirigido ao
Presidente da APDL, acompanhado dos documentos que comprovem a escala frequente nesse
porto e a entrega regular dos resíduos gerados.
A isenção não se aplica às situações de incumprimento dos procedimentos a que o responsável
do navio está obrigado.

13. INSUFICIÊNCIAS DOS MEIOS PORTUÁRIOS DE RECEÇÃO
O processo de recolha de resíduos a navios encontra-se certificado pela Norma NP EN ISO
9001:2015, pelo que a análise e o tratamento das reclamações relativas ao sistema de recolha
de resíduos a navios é efetuado de acordo com o procedimento de gestão de reclamações
definido no Sistema de Gestão da Qualidade implementada na APDL, S.A. Deste modo, o
comandante, ou o seu representante legal, podem enviar as reclamações por ofício ou por email; estas são registadas internamente e enviadas para o responsável da recolha de resíduos.
Após a análise e resposta interna da reclamação, o serviço responsável pela gestão das
reclamações, envia a resposta ao reclamante.

14. TARIFÁRIO
As despesas intrínsecas ao sistema de recolha de navios são cobertas em parte pela taxa de
disponibilidade outra parte pelas tarifas relativas à recolha de resíduos.
A taxa de disponibilidade é cobrada quando as embarcações não utilizam o sistema de recolha
de resíduos. Deste modo os custos relativos aos meios humanos e aos equipamentos
necessários para a recolha dos resíduos dos navios são pagos por todos os navios
independentemente de descarregarem, ou não, resíduos no porto de Viana do Castelo.
Os custos associados de transporte, deposição e tratamento dos resíduos são pagos pelos
navios que entregam os seus resíduos no porto e cujas tarifas se encontram no Regulamento
de Tarifas da APDL, S. A., disponível em www.apdl.pt.
As tarifas em vigor em 2017 podem ser consultadas no Anexo IV.
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15. PROCEDIMENTOS DE CONSULTA PERMANENTE COM OS UTILIZADORES DO
PORTO E OUTROS INTERESSADOS
Tendo em vista a divulgação da informação relativa ao sistema de recolha de resíduos a
navios a todas as partes interessadas, depois de aprovado pela DGRM o Plano de Receção
e Gestão de Resíduos de Navios é disponibilizado no sítio da APDL, www.apdl.pt
O Plano de Receção e Gestão de Resíduos encontra-se disponível para consulta
permanente no site do Porto de Viana do Castelo – http://viana.apdl.pt/.
Sempre que há alteração da empresa de recolha de resíduos, é enviada informação com
identificação da nova empresa, responsáveis e respetivos contactos aos Agentes de
Navegação, Capitania, Alfândega, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Concessionários.
A comunicação de alteração de procedimentos, meios de comunicação e tarifário, é
efetuada através do sítio da APDL e/ou por e-mail às diversas entidades envolvidas na
aplicação do presente plano.

16. COMPETÊNCIAS E MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO
Cabe à Direção de Operações Portuárias e Segurança a responsabilidade pela implementação
e fiscalização do cumprimento do disposto no presente Plano.
A autoridade portuária assegurará a informação prescrita no presente Plano, a todos os
destinatários, através de comunicados, editais ou de campanhas de sensibilização, garantindo
simplicidade e rapidez nas formalidades associadas à utilização dos meios portuários de
receção.
Os contactos disponíveis para a recolha de resíduos encontram-se indicados no Anexo VI.
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ANEXO I
DOCUMENTAÇÃO DA JUP
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Toda a documentação necessária ao Sistema de Recolha de Resíduos dos navios é inserida
na Janela Única Portuária (JUP). Sempre que um navio pretender efetuar escala no Porto de
Leixões, o seu agente de navegação deverá preencher a “Declaração de Resíduos” (ver figura
seguinte).

Figura 1: Declaração de resíduos
Quando pretendida a recolha de resíduos, após o preenchimento da “Declaração de Resíduos”,
o agente de navegação deverá preencher o documento “Requisição do Serviço de Recolha de
Resíduos”, apresentado na figura seguinte.
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Figura 2: Requisição do Serviço de Recolha de Resíduos.

Plano de Receção e Gestão de Resíduos do Porto de Viana do Castelo

22

Depois de preenchida a data pretendida para a recolha de resíduos na Requisição de Recolha de Resíduos, a requisição passa a ser
visível para o operador de recolha de resíduos, devendo este de confirmar ou alterar a data proposta para a recolha através do
preenchimento do documento “Resposta à Requisição do Serviço de Recolha de Resíduos”.

Figura 3: Resposta à Requisição do Serviço de Recolha de Resíduos.
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Após a recolha dos resíduos, o operador de resíduos preencherá o documento “Registo de Execução do Serviço de Recolha de
Resíduos”, documento este que servirá de base à faturação da recolha de resíduos.

Figura 4: Registo de Execução do Serviço de Recolha de Resíduos.
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A figura seguinte representa de um modo sucinto o processo documental desde a elaboração da requisição de recolha de resíduos para
os dois operadores de recolha de resíduos até ao registo da execução de serviço de cada um dos operadores.

Figura 5: Documentos do processo de recolha de resíduos.

Através da sinalética com cores os intervenientes podem rapidamente verificar em que estado está qualquer documento deste processo,
isto é, documentos pendentes ou com restrições, recusados e aceites.
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ANEXO II
FATORES DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS
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Produção de resíduos referidos no Anexo I do MARPOL


Produção de lamas:

A quantidade de lamas produzidas diariamente por um navio depende do tipo de combustível utilizado,
sendo que o diesel gera uma quantidade de lama inferior à do óleo diesel pesado. A tabela a seguir
apresentada traduz a percentagem de lamas produzidas em função do tipo de combustível utilizado.
Tabela 1: Percentagem de lama produzida em função do consumo diário de combustível.
Tipo de combustível

Lama produzida %

Fonte

Óleo diesel pesado

1,5 – 2% do consumo diário de
combustível

International Maritime Organization

Diesel

0,5%
do
combustível

de Keyzer

consumo

diário

de

No caso das lamas, o fator de produção diária (Fpr) é obtido através da seguinte fórmula:
Fpr =



Percentagem de lama produzida x Consumo diário de combustível
100

Produção de água das cavernas:

A quantidade de água das cavernas produzida por um navio depende da capacidade de carga desse
navio conforme se pode observar na tabela a seguir indicada.
Tabela 2: Produção de água das cavernas em função da capacidade dos navios.
Capacidade do navio

Produção de água de cavernas

(tdw)(1)

(m3/1000 tdw/mês de operação)

< 5 000
5 000 – 15 000
15 000 – 30 000
30 000 – 60 000
> 60 000

1,25
0,83
0,77
0,58
0,31

(1) tdw (tons dead weight) – traduz a capacidade de carga de um navio e em
determinadas circunstâncias, descontando o peso relativo ao combustível e aos
consumíveis necessários à atividade normal do navio (ex.: óleos, água das caldeiras,
etc.)

Tendo em consideração os valores apresentados na tabela anterior, o fator de produção diária de água
das cavernas (Fpr) obtém-se da seguinte forma:
Fpr =

Produção de água das cavernas (m3) x Capacidade do navio (tdw)
100 (tdw) x 30 (dia)
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As águas das cavernas encontram-se normalmente contaminadas com óleo, sendo que esta
contaminação depende das características do navio, nomeadamente da sua idade e das máquinas
existentes. Embora existam valores bastante díspares para os teores de óleo nas águas de caverna,
pode-se assumir que as águas das cavernas possuem, em média, 15% de óleo.

Produção de resíduos referidos no Anexo IV do MARPOL


Águas sanitárias:

Em todos os navios se produzem águas sanitárias, cuja quantidade depende do número de pessoas a
bordo, considerando-se que a produção destes resíduos é de 200,0 litros/pessoa/dia.
Face ao exposto anteriormente, o fator de produção diária de águas sanitárias (Fpr) é obtido através da
seguinte expressão:
Fpr =

N.º de tripulantes x 200 (litros)

Produção de resíduos referidos no Anexo V do MARPOL


Resíduos domésticos e operacionais:

Em todos os navios são produzidos resíduos domésticos, cuja quantidade depende do número de
tripulantes a bordo, e resíduos operacionais, isto é, os resíduos produzidos pelas operações de
reparação e manutenção dos navios.
Embora os resíduos operacionais não dependam do número de tripulantes existentes no navio e a
produção não seja constante, a fração correspondente a estes resíduos será incluída na produção diária
de resíduos domésticos. Assim, considera-se que são produzidos diariamente cerca de 3,0 kg de
resíduos domésticos e operacionais por tripulante (3,0 kg/ tripulante/dia).
No caso dos navios de passageiros, considera-se que os passageiros produzem uma menor quantidade
que os tripulantes, dado que nos resíduos associados aos passageiros não estão incluídos os resíduos
operacionais. Deste modo, considera-se que a produção de resíduos sólidos domésticos é de 2,0
kg/pessoa/dia.
Face ao exposto anteriormente, o fator de produção diária de resíduos domésticos (Fpr) é obtido através
das seguintes expressões:
Navios de passageiros:
Fpr =

N.º de passageiros x 2 (kg) + N.º de tripulantes x 3 (kg)

Outros navios:
Fpr =

N.º de tripulantes x 3 (kg)
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ANEXO III
REGISTOS DE DESCARGA DE RESÍDUOS E
CERTIFICADO DE ENTREGA DE RESÍDUOS
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ANEXO IV
TARIFÁRIO RELATIVO À RECOLHA DE
RESÍDUOS NO PORTO DE VIANA DO CASTELO
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O tarifário da recolha de resíduos é atualizado anualmente e consta do Regulamento de Tarifas
da APDL, S.A. que se encontra disponível em www.apdl.pt.
Nos casos em que não é solicitada a recolha de resíduos, é cobrada a taxa de disponibilidade.
Em 2017, a taxa de disponibilidade é de 69,5 euros por escala, conforme se pode verificar no
Regulamento de Tarifas da APDL.
Seguidamente apresentam-se as tarifas em vigor em 2017.
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ANEXO V
PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO DOS MEIOS DE
RECEÇÃO (1)

 Cais Comercial
 Marina

(1)

Disponível in situ
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ANEXO VI
RESPONSÁVEIS DO PRGRN E CONTACTOS
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Para qualquer esclarecimento, sugestão ou reclamação relacionada com o sistema de recolha
de resíduos a navios deverá ser contactada a Direção de Operações Portuárias e Segurança,
nomeadamente:
Serviço
Direção de Operações
Portuárias e Segurança

Responsável

Contacto
229 990 700

José Gomes da Silva Alves
jose.alves@apdl.pt

Atualmente a APDL, S.A. tem contrato com a EGEO – Tecnologia e Ambiente, S.A. e com o
Agrupamento de empresas REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A. e ECOREDE –
Engenharia e Serviços, S.A. para a recolha e encaminhamento dos resíduos gerados em
navios e resíduos de carga e cujos contactos podem ser consultados no quadro seguinte.

Empresas responsáveis pela recolha dos resíduos no porto de Leixões.
Empresa responsável

Responsável

Contacto

Rui Dias

912300817

Lamas e águas oleosas
perigosos

(águas do porão e das

Resíduos não perigosos

Resíduos líquidos e

Tipo de resíduos

cavernas)
Águas sanitárias

EGEO – Tecnologia e
Ambiente, S.A.

Resíduos perigosos

Resíduos sólidos

Agrupamento de

domésticos

empresas REDE
AMBIENTE – Engenharia
e Serviços, S.A. e

Resíduos de carga

Francisco Dias 931171605

ECOREDE – Engenharia
e Serviços, S.A.

Plano de Receção e Gestão de Resíduos do Porto de Viana do Castelo

40

ANEXO VII
PLANO DE RECOLHA DE RESÍDUOS NO PORTO
DE PESCA DE VIANA DO CASTELO
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1. CARACTERIZAÇÃO DO PORTO DE PESCA
Situado na margem direita do rio Lima, já foi palco de uma atividade com expressivo impacto
socioeconómico no tecido urbano, levada a cabo por uma robusta frota pesqueira.
Atualmente a frota que opera neste porto encontra-se em parcial decadência, totalizando cerca
de 70 embarcações, distribuídas da seguinte forma:


30% são pequenas embarcações não cabinadas, vulgo “embarcações de boca
aberta”, com comprimento até oito metros e tripuladas por dois a três homens;



60% são embarcações com um comprimento variando de oito a dezoito metros,
vulgo “traineiras”, com tripulações de cinco a oito homens;



10% são embarcações de maior porte, com comprimentos acima de dezoito
metros e inferiores a trinta metros, tripuladas por equipas de oito a doze homens.

As infraestruturas de apoio (Docapesca e armazéns de aprestos), bem como os postos de
acostagem, estendem-se para nascente da bacia dos ENVC até à entrada da ex-Doca
Comercial, junto à ponte móvel “Duarte Pacheco”.
Atualmente, o porto de pesca encontra-se concessionado à empresa Docapesca, S.A., através
de contrato cujo prazo é de 30 anos.

2. RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DO PLANO
A implementação do Plano de Recolha de Resíduos gerado nas embarcações de pesca é da
responsabilidade da Docapesca – Portos e Lotas, S.A.

Plano de Receção e Gestão de Resíduos do Porto de Viana do Castelo

42

3. TIPOLOGIA DOS RESÍDUOS GERADOS E MEIOS DE RECEÇÃO
Quanto à tipologia, os resíduos gerados no porto de pesca são:

DIVISÃO

GRUPO

15
Resíduos de
Embalagens
04
Resíduos Indústria
Têxtil

15.01
Equiparados de
Embalagens
04.02
Resíduos têxteis

20
Resíduos Urbanos e
Equiparados

20.01
Resíduos domésticos

13
Compostos
Químicos

13.02
Óleos usados

CLASSE
15.01.02 - Caixas em Plástico
15.01.03 – Caixas em madeira
04.02.99 - Não especificados

20.01.01 – Papel/Cartão
20.01.02 – Vidro
20.01.08 – Resíduos Alimentos
13.02.05 - Óleos usados (motores)

DESIGNAÇÃO
Embalagens
Artes de pesca
inutilizadas
(redes)
RU

Hidrocarbonetos

A informação sobre as quantidades de resíduos recolhidos em 2017, bem como os meios de
recolha disponíveis não foi disponibilizada pela Docapesca.

4. CONTACTOS
Docapesca – Portos e Lotas, S.A.
Cais da Ribeira – Apartado 42
4901-909 Viana do Castelo
Tel.: 258 800 280;

Fax: 258 800 288

e-mail: viana.castelo@docapesca.pt
www.docapesca.pt
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