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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Chegou ao nosso conhecimento as duvidosas condições em que opera o aterro gerido pela

Ambisousa - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, EIM,

nomeadamente o Aterro Sanitário de Penafiel, sito na Serra da Boneca, freguesias de Rio Mau e

Sebolido, concelho de Penafiel.

Este aterro, alvo de contestações recorrentes da população, é um aterro com 21 anos de

existência, inicialmente pensado para um prazo de operação de 10 anos mas que se tem

mantido em funcionamento ano após ano, com sucessivas renovações de licenças para o efeito,

sem qualquer consideração pelo bem estar ou saúde humana ou ambiental.

Actualmente com licença válida até 31 de Maio de 2021, tendo os técnicos da Ambisousa já

referido que o limite máximo de capacidade do aterro será atingido no ano de 2023, isto após

várias remodelações e expansões desde o início do século, que têm vindo a aumentar a

capacidade do aterro.

No entanto, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, e Presidente do Conselho de

Administração da Ambisousa, EIM, Dr. Antonino de Sousa afirma que a solução não são novos

aterros, deixando na dúvida se o objectivo será avançarem para um novo pedido de revalidação

da actual licença do Aterro de Resíduos Não Perigosos de Penafiel, sem qualquer consulta

pública, e como tal, desrespeitando a população que se manifesta recorrentemente contra o

aterro.

Em novembro de 2018 o PAN questionou o Governo se o referido aterro se encontra a trabalhar

dentro das condições definidas pela licença, se existem dados referentes à monitorização da

qualidade da água, no seguimento das denúncias efetuadas, através da pergunta 639/XIII/4,

mas não obteve qualquer resposta.

Este aterro é alvo de constantes críticas pelos residentes das freguesias de Rio Mau e Sebolido

devido aos maus cheiros, à existência de matilhas de canídeos abandonados e desde o início

do ano de 2020 de uma afluência impressionante de gaivotas.

Mas a situação mais preocupante relatada por parte de residentes e ex-funcionários da

Ambisousa, reside na denúncia de o aterro fazer descargas de águas lixiviadas diretamente

para a Ribeira da Louseira, em violação explícita da Licença Ambiental 36/0.1/2013, de 31 de

maio, sendo uma das denúncias por parte de ex-funcionários se basear em falhas no transporte



de lixiviados da Estação de Tratamento de Lixiviados (ETL) do Aterro para as Estações de

Tratamento de Águas Residuais (ETAR) designadas na licença ambiental anteriormente

referida.

Outra situação grave neste aterro é que, segundo alguns especialistas, a compactação repetida

do lixo depositado no aterro desde 1999 - devido aos sucessivos aumentos de capacidade

máxima do aterro, provavelmente terá originado roturas na tela de contenção dos lixiviados do

aterro, havendo assim contaminação dos lençóis freáticos, havendo necessidade de se efectuar

uma prospecção dos terrenos envolventes, de forma a se confirmar esta situação.

Recebemos também, por parte da associação ADEP - Paiva, informações sobre a possibilidade

de presença de amianto neste aterro, sob a forma de placas de fibrocimento.

Esta situação é contemplada pelo facto de ser comum nesta região o depósito de resíduos

inertes, de obras de dimensão pequena e média, ser feito diretamente nos contentores de

resíduos urbanos indiferenciados.

Uma vez que não há qualquer tipo de controlo sobre o conteúdo presente nesses contentores,

não sendo estes inspecionados antes da deposição no aterro sanitário de Penafiel, essa

possibilidade subsiste.

Já no passado este aterro foi inspecionado pela APA a pedido de cidadãos preocupados, tendo

inclusive no dia 17 de dezembro de 2018, sido detectado “um ressurgimento de lixiviados” em

vários pontos do aterro.

Torna-se, assim, urgente a existência de uma fiscalização da Inspecção-Geral da Agricultura, do

Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) para que sejam verificadas as

condições de adequabilidade da gestão da tipologia de resíduos recebida com o respetivo

destino final. Caso as devidas condições não sejam cumpridas, a IGAMAOT, na sua

competência enquanto órgão de polícia criminal relativamente aos crimes que se relacionem

com o cumprimento da sua missão em matérias de incidência ambiental, deverá atuar em

conformidade.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm

os signatários, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

requerer ao Ministério do Ambiente e Acção Climática o seguinte:

- Execução, com carácter de urgência, de fiscalização das condições de adequabilidade da

gestão da tipologia de resíduos recebida com o respetivo tratamento e destino final, no Aterro

Sanitário de Penafiel, sito na Serra da Boneca, freguesias de Rio Mau e Sebolido, concelho de

Penafiel.

- Envio do plano estratégico para a gestão dos resíduos trados pela Ambisousa, E.M. até 2030,

ou, na sua ausência, indicação e envio de estudos e propostas de actuação para o tratamento

daqueles resíduos após o encerramento do Aterro Sanitário de Penafiel.

Palácio de São Bento, 11 de março de 2020

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

BEBIANA CUNHA(PAN)

CRISTINA RODRIGUES(PAN)

INÊS DE SOUSA REAL(PAN)



____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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