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Assunto: Resíduos perigosos depositados a céu aberto
Destinatário:

Ministério do Ambiente

Ex. mo Sr. Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
Ao longo de vários anos, a antiga fábrica da ex-Siderurgia Nacional, sita em São Pedro de
Fins, Ennesinde, Maia, actualmente propriedade da Siderurgia Nacional - Empresa de Produtos
Longos S.A., produziu centenas de milhar de toneladas de resíduos perigosos, resultantes da sua
actividade de produção de ferro e aço, que foram sendo depositados nos respectivos terrenos;

De acordo com auditoria ambiental realizada pela Tecninvest - Técnicas e Serviços para o
Investimento, S.A.", os mencionados resíduos eram compostos, entre outras substâncias, por
chumbo (teor igualou superior a 30.000mg/kg), zinco (teor igualou superior a 200.000mg/kg 20%), cádmio (teor igualou

superior a 300mg/kg),

crómio (teor igualou

superior a

2.500mg/kg), arsénio (teor igualou superior a 39mg/kg), bem como ferro, mercúrio, enxofre,
níquel e outros metais pesados.
Ensaios de lixiviação, que tiveram igualmente por base resíduos e amostras aleatoriamente
recolhidos indicaram que o respectivo eluato apresentava um ph médio de 12,4, um teor médio
de crómio VI de 0,20mg/l, um teor de cloretos superior a 3.500mg/l, um teor de sulfatos
superior a 1.300 mg/l, e um teor de chumbo superior a 40mg/l.
Consequentemente, os resíduos em causa, pela sua composição, nomeadamente chumbo e
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zinco de elevado teor, contêm substâncias corrosivas, muito tóxicas e perigosas, que, legalmente
não podem sequer ser aterradas ou depositadas sem tratamento prévio que lhes atenue a
perigosidade e, ainda assim, apenas em aterro para resíduos perigosos.
A sociedade Urbindústria

-

Sociedade de Urbanização

e Infraestruturação

de

Imóveis, S.A., lançou um concurso público internacional tendo por objecto uma operação de
limpeza ambiental de tais resíduos, descrita como "remoção dos Pós de Despoeiramento e outros
resíduos resultantes da laboração do fomo eléctrico da Maia até ao ano de 1996, acumulados nos
terrenos da ex-Siderurgia Nacional, actualmente propriedade da Siderurgia Nacional

-

Empresa

de Produtos Longos S.A., transporte e deposição em aterro autorizado, descontaminação do
terreno subjacente e envolvente e reposição da cota inicial do terreno" (cfr. anúncio número
810/2008, publicado no Diário da República n.O241, II Série, de 15 de Dezembro de 2008,
posteriormente rectificado pela Declaração de Rectificação n.o 155/2008, publicada no Diário da
República n.o 242, II Série, de 16 de Dezembro de 2008, ainda publicado como anúncio de
procedimento no Jornal Oficial da União Europeia n.o 2008/S 244-325069, enviado para
publicação em 12 de Dezembro de 2008).
A referida Urbindústria - Sociedade de Urbanização e Infraestruturação
S.A., é integralmente detida pela sociedade Capitalpor

- Participações

de Imóveis,

Portuguesas, SGPS,

S.A. que, por sua vez, é, ao abrigo da Lei n.O11/90, detida a 100% pela sociedade ParpúblicaParticipações Públicas, SGPS, S.A., estando assim todas as referidas sociedades, desde a sua
constituição, na titularidade do Estado.
Contudo, contrariamente às determinações legais e em momento anterior ao do
lançamento do concurso, entre Maio de 2001 e Março de 2002, 320.000 toneladas dos referidos
resíduos, em vez de serem transportados como seria suposto, dada a sua elevada perigosidade,
para aterro específico, foram, por iniciativa da Urbindústria

-

Sociedade de Urbanização e
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de Imóveis, S.A., transportados e depositados em terrenos de privados,

contra a sua vontade, situados no lugar da Paradela, da freguesia de S. Pedro da Cova, da
concelho de Gondomar, a céu aberto, sem qualquer tratamento prévio, sem prévia
impermeabilização dos solos ou realização de obra susceptível de prevenir a sua contaminação;
Novas análises realizadas a efeito, pela sociedade "Publiambiente

- Equipamentos

e

Serviços para Protecção do Ambiente, Lda", confirmaram a composição química dos resíduos
supra mencionados;.

Encontram-se assim esses resíduos perigosos despejados em terrenos não vedados,
contíguos a residências, numa freguesia e concelho muito populosos, com livre acesso de quem
queira, contaminando o solo e as águas superficiais e subterrâneas, com perigo para a saúde
pública e para a vida das populações.
o referido depósito constitui ilícito ambienta! grave por violar, entre outros, os artigos 24°
e 26° da Lei de Bases do Ambiente e os artigos 6° e 7° do Decreto-Lei 239/97 de 9 de Setembro.
Para que se perceba da respectiva dimensão, de acordo com dados estatísticos relativos aos

registos de resíduos da actividade siderúrgica e dos respectivos fomos eléctricos, estes resíduos
correspondem a cerca de 60 % da produção anual de toda a Europa Ocidental.

Assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se ao
governo que por intermédio do Ministério do Ambiente, sejam respondidas as seguintes
perguntas:

Tem o Ministério do Ambiente conhecimento da descrita situação?
Tem o Ministério do Ambiente consciência de que os resíduos em causa contaminam águas,
superficiais e subterrâneas, e solos, com perigo para a saúde pública e para a vida das
populações?
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Que medidas é que o Ministério do Ambiente se propõe tomar, mesmo que cautelannente, e
quando, para que os mesmos resíduos sejam retirados com caracter de urgência dos terrenos dos
privados onde se encontram ilegalmente depositados, dando-se-lhes destino em aterro adequado?
Considerando a capacidade instalada em Portugal, para tratamento e depósito em aterros
licenciados para resíduos perigosos, e a quantidade de resíduos a que supra se alude, qual o
destino fInal que o Ministério do Ambiente para eles preconiza, qual o prazo necessário para esse
efeito e qual o custo das operações de transporte, inertização, aterro e descontarninação que terão
que ser levadas a cabo para resolver o ilícito ambiental em causa?

A que medidas é o Ministério do Ambiente se propõe, para garantir a descontaminação dos solos
e das águas, enquanto não for dado adequado destino a tais resíduos?
E após a sua retirada?

Palácio de São Bento, 12 de Maio de 2009.

Deputado(a)s:

