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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do preceituado no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à Consulta Pública do
projecto do “Centro de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais”.

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
Uma vez que o projecto se integra na lista do anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio,
na sua actual redacção, a Consulta Pública decorreu durante 40 dias úteis, de 15 de Junho
de 2011 a 10 de Agosto de 2011.

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo Aditamentos ao EIA e o respectivo Resumo
Não Técnico (RNT), foi disponibilizado para consulta nos seguintes locais:
Agência Portuguesa do Ambiente (APA);
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRLVT);
Câmara Municipal de Chamusca
O Resumo Não Técnico (RNT) foi disponibilizado para consulta na Junta de Freguesia de
Ulme.

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do EIA, incluindo Aditamentos ao EIA e o RNT, foi feita por meio de:
•
•
•
•
•

Afixação de Anúncios na Câmara Municipal e Junta de Freguesia acima referidas;
Publicação de um anúncio, envio de RNT e de nota de imprensa para o jornal “Correio
da Manhã”.
Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no
Anexo I do presente parecer;
Divulgação na Internet, no site da Agência Portuguesa do Ambiente, com anúncio e
RNT;
Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I do presente parecer.

5. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
Sendo as Câmaras Municipais e as Juntas de Freguesia, simultaneamente, participantes do
processo de Consulta Pública e dinamizadores do envolvimento das populações locais, a APA
convidou as autarquias afectadas a estarem presentes em reuniões, realizadas no dia 6 de
Julho de 2011, na Câmara Municipal da Chamusca, no sentido de serem prestados
esclarecimentos sobre o projecto e sobre o procedimento de avaliação.
No sentido de esclarecer as questões colocadas pelos interessados, estiveram presentes
representantes da Agência Portuguesa do Ambiente, como entidade promotora da Consulta
Pública, e do Somos Ambiente ACE, que se fizeram acompanhar por responsáveis pelo
projecto e pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
A lista de presença nesta reunião encontra-se no Anexo II do presente parecer.
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Durante esta reunião, a representante da Agência Portuguesa do Ambiente alertou para a
necessidade de serem apresentados pareceres escritos, por constituir essa a única forma de
serem tidos em consideração no Relatório da Consulta Pública.

6. ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES NA CONSULTA PÚBLICA
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 3 pareceres com a seguinte proveniência:
Quercus – ANCN
INDAVER
Rui Pires
A Quercus considera que o projecto em análise está mal justificado, uma vez que se propõe
incinerar resíduos que já têm tratamento alternativo em Portugal, como é o caso das cerca de 4
450 toneladas/ano de resíduos do Grupo III que actualmente são tratadas de forma mais
económica e ambientalmente correcta através de unidades de autoclavagem.
Considera, ainda, inaceitável que existindo capacidade excedentária para tratamento de
resíduos hospitalares do Grupo III se venha propor uma solução mais cara que custará mais do
que as soluções actualmente existentes.
Por último, refere que o projecto prevê a incineração de resíduos (solventes) que em Portugal
já são regenerados para reutilização, o que constitui uma subversão da hierarquia de gestão de
resíduos estabelecida pelo Decreto-Lei 73/2011 que transpõe a Directiva-Quadro de Resíduos
e que obriga a que só possa ser alterada a hierarquia de gestão de resíduos após devida
justificação ambiental e/ou económica.

A Indaver Portugal concorda com a construção de um novo incinerador de resíduos
hospitalares, que represente uma actualização tecnológica da actual central de incineração do
SUCH existente no Parque de Saúde de Lisboa.
No entanto, refere que tem reservas quanto à eficácia e viabilidade ambiental, técnica e
económica da incineração conjunta de resíduos hospitalares e resíduos industriais perigosos,
tal como é apresentada.
Considera que a tecnologia escolhida para o CIVTRHI não é adequada a uma incineração
conjunta de resíduos hospitalares e de diversos tipos de resíduos industriais perigosos.
Refere que a concretização do projecto em análise nos moldes em que está concebido terá
custos elevados e demasiados problemas operacionais, os quais se reflectirão num risco
elevado de incumprimento de valores limite de emissão no dia-a-dia de exploração da unidade,
conforme se pode ver em detalhe na análise técnica em anexo ao presente parecer.
Relativamente ao EIA, considera que não estão devidamente identificados e quantificados as
emissões de CO2, a transferência de alguns poluentes para o solo e a afectação de aquíferos a
nível local.
Relativamente ao projecto, considera que deveria ser redimensionado e reavaliado em uma de
duas opções:
Mantendo o tipo de tecnologia de incineração proposta, dedicar a instalação apenas ao
tratamento de resíduos hospitalares, e excluir do projecto a admissão de resíduos
industriais perigosos;
Mantendo a intenção da incineração conjunta de resíduos hospitalares e resíduos
industriais perigoso, é necessário efectuar um novo projecto que contemple a
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tecnologia de incineração em forno rotativo, acompanhado de um estudo de viabilidade
técnico-económica, face aos quantitativos de resíduos efectivamente existentes no
mercado.

Rui Pires, informa que fez parte da comissão de acompanhamento do aterro RSU da Resitejo,
participou em reuniões sobre a problemática dos CIRVER, é professor da área das ciências e
tecnologias no concelho da Chamusca, vereador em regime de não permanência no Município
de Constância e tendo, enquanto autarca, tomado diversas posições sobre os investimentos e
evolução do Eco Parque do Relvão (Chamusca).
Relativamente ao EIA em avaliação, considera o seguinte:
1. A existência de um elevado número de riscos por se destinar ao tratamento e
transferência/eliminação de algumas categorias de resíduos perigosos;
2. O EIA não refere a existência de uma estação de qualidade do ar na Chamusca e
.
os valores elevados de ozono e, por vezes, de partículas Por outro lado, não
apresenta um estudo de eventuais efeitos sinérgicos que resultem da presença de
vários poluentes, designadamente os referidos, o dióxido de enxofre e outros das
diferentes fontes de emissões gasosas do Eco parque e de indústrias da região
(Caima – pasta de papel e Pegop – central termoeléctrica);
3. Seria útil instalar uma estação de monitorização da qualidade do ar (qualar) no Eco
Parque ou até mesmo deslocalizar a que se encontra na Chamusca, pese embora
a monitorização que o CIVTRHI propõe para a povoação da Carregueira e
herdades da Galega Nova e Valeira;
4. Seria importante aplicar um modelo de dispersão de poluentes de acordo com a
circulação do ar e ventos dominantes e conhecer a previsão de distribuição e
residência dos poluentes;
5. A instalação de uma incineradora, o transporte de resíduos hospitalares e uma
maior circulação de resíduos perigosos dentro do Eco Parque constitui um agravar
dos riscos de incêndio, pelo que urge agir planeadamente e integrativamente nesta
área;
6. A criação de instalações próprias do Eco Parque para prevenção e combate a
incêndios, a abertura de ligação rodoviária eficaz com o quartel de bombeiros de
Santa Margarida da Coutada - o mais próximo do Eco-Parque – e a própria
requalificação dessas instalações dos Bombeiros Voluntários de Constância há
muito reclamada no concelho de Constância;
7. A falta de uma travessia rodoviária do Rio Tejo do tipo IC no troço Abrantes –
Chamusca e de vias adequadas à circulação de pesados entre a Chamusca e o
Eco-Parque do Relvão, assim como a inexistência de ligação deste às localidades
da freguesia de Santa Margarida (Pereira, Vale de Mestre, Campo Militar de Santa
Margarida) e o adiamento da intervenção na N118 (e variantes) em vários troços
situados entre Rossio ao Sul do Tejo e Chamusca impedem uma eficaz e segura
circulação rodoviária na região e obrigam ao transporte de resíduos através de
localidades de apreciável dimensão;
8. Mais do que um factor de desenvolvimento do território, o Eco Parque do Relvão
tem constituído um grave problema para as populações e revelado cada vez mais
a falta de coesão do território e uma falta de vontade das instâncias públicas em
resolvê-lo;
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9. Reconhece a mais-valia das actividades industriais ligadas à temática dos resíduos
e das energias renováveis que se têm e continuarão a instalar no Eco Parque do
Relvão mas reforça a necessidade de planeamento e articulação a diversos níveis
com vista à promoção de um desenvolvimento integrado em que também se inclua
o concelho de Constância (designadamente as povoações mais próximas), por
exemplo em termos de:
formação profissional e escolar nos dois concelhos.
formação/educação ambiental (não apenas na temática dos resíduos);
instalação de pólos de actividade ou divulgação ambiental;
investigação científica e desenvolvimento de tecnologias ambientais;
criação de observatórios nacionais (de acordo com os planos sectoriais de
gestão de resíduos) e eficaz divulgação dos dados recolhidos,
intervenções e conclusões;
criação e dinamização de comissões locais de acompanhamento dos
CIRVER, CIVTRHI, Resitejo, Ribtejo e de uma associação local que
efectivamente centre a sua actuação na ligação das diversas unidades do
Eco Parque mas também com as comunidades mais próximas.
10. Tal como é apontado em estudos sobre a localização deste tipo de unidades,
também reconhece o direito a contrapartidas para as populações mais próximas. O
que, no entanto, terá sentido é que sejam directamente relacionadas com esta
actividade e afins. Por isso mesmo se entende que deveriam ser aplicadas em
localidades do Concelho da Chamusca e nas mais próximas do Eco Parque do
Relvão, na área do Concelho de Constância (Pereira e Vale de Mestre): sejam elas
ao nível dos acessos, segurança e diversos temas da área ambiental.
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ANEXO I

Órgãos de Imprensa e Entidades convidadas a participar na Consulta Pública
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Redacção do “Jornal
de Notícias”

Rua Gonçalo Cristóvão, 195 – 219

4049-011 PORTO

Redacção da T.S.F.
Rádio Jornal

A/c Sr. José Milheiro

1900 LISBOA

Redacção da Rádio
Renascença

Rua Ivens, 14

1200-227 LISBOA

Redacção do Jornal
Semanário Sol

Rua de São Nicolau, 120 – 5.º

1100-550 LISBOA

Redacção do Jornal
“O Expresso”

Edifício São Francisco de Sales

2770-022 PAÇO
DE ARCOS

Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – Sala 301

Rua Calvet de Magalhães, 242
Av.ª da Liberdade, 266

1200 LISBOA

Redacção do Jornal
“Correio da Manhã”

Av.ª João Crisóstomo, 72

1069-043 LISBOA

Redacção do “Jornal
Público”

Rua Viriato, 13

1069-315 LISBOA

Redacção da
Agência Lusa

Rua Dr. João Couto, Lote C

1500-236 LISBOA

Redacção da RTP

Avenida Marechal Gomes da Costa, 37

1849-030 LISBOA

Redacção da SIC

Estrada da Outurela

2795 LINDA-AVELHA

Redacção da TVI

Rua Mário Castelhano, 40

2749-502
BARCARENA

JORNAL DA
CHAMUSCA

Stº Antoninho

2140 Chamusca

JORNAL O
MIRANTE

Rua Câmara Pestana, 46 - 1º

2140 Chamusca

Redacção do “Diário
de Notícias”
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Associação Nacional de
Municípios Portugueses ANMP

Av. Elias Garcia, 7 – 1º

1000-146 LISBOA

Associação Nacional da
de Conservação da
Natureza - QUERCUS

Apartado 4333

1508 LISBOA CODEX

Confederação Portuguesa
das Associações de
Defesa do Ambiente CPADA

Rua Bernardo Lima, 35 – 2.º B

1150-075 LISBOA

Grupo de Estudos do
Ordenamento do
Território e Ambiente GEOTA

Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª

1200 LISBOA

Liga para a Protecção da
Natureza - LPN

Estrada do Calhariz de Benfica, 187

1500 LISBOA

Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves SPEA

Av.ª da Liberdade, 105 – 2.º Esq.º

1250-140 LISBOA
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ANEXO II

Lista de Presenças na Reunião
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ANEXO III

Pareceres recebidos
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Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
6 de Agosto de 2011
Parecer sobre Estudo de Impacte Ambiental
Projecto de Centro Integrado de Valorização e Tratamento de
Resíduos Hospitalares e Industriais
CIVTRHI
SOMOS AMBIENTE, ACE
Chamusca

1 – Apreciação Geral
O Projecto em apreciação consiste num centro de tratamento de resíduos que inclui uma
central de incineração para resíduos perigosos industriais e hospitalares que no nosso
entender apresenta 3 aspectos que justificam a alteração do mesmo:
‐ Prevê a incineração de resíduos que já têm tratamento com melhores tecnologias do ponto
de vista ambiental, nomeadamente resíduos hospitalares do Grupo III (risco biológico) que já
são na totalidade descontaminados através de autoclavagem e os solventes halogenados e não
halogenados que são regenerados através de destilação.
‐ A proposta de incineração de cerca de 4 450 toneladas por ano de resíduos hospitalares do
Grupo III, obrigará o Estado a uma despesa extra da ordem dos 2,7 milhões de euros por ano, o
que é inaceitável face à situação actual das contas públicas.
‐ O envio para incineração de solventes halogenados e não halogenados subverte a hierarquia
de gestão de resíduos, uma vez que esses resíduos podem ser tratados por regeneração,
através de destilação, para posterior reutilização.

2 – Apreciação específica
2.1 – Gestão de Resíduos
O EIA refere que o projecto da unidade de incineração prevista para o centro de tratamento de
resíduos do SOMOS na Chamusca terá uma capacidade de 10 000 toneladas/ano as quais
serão repartidas pelos seguintes tipos de resíduos:
‐ Resíduos hospitalares (Grupo III e Grupo IV): 6 450 t/ano
‐ Resíduos Industriais Perigosos: 2 600 t/ano
‐ Cadáveres e sub‐produtos: 900 t/ano
‐ Resíduos de medicamentos: quantidade não discriminada
Tendo em conta que os resíduos hospitalares do Grupo IV (de incineração obrigatória)
produzidos a nível nacional constituem cerca de 2 000 t/ano, conclui‐se que com este projecto
se propõe incinerar cerca 4 450 t/ano de resíduos hospitalares do Grupo III (de risco biológico).
O problema desta situação é que Portugal já possui solução para o tratamento dos resíduos
Grupo III, através de autoclavagem, tendo até capacidade excedentária face à produção
existente.
A autoclavagem é o processo mais apropriado para o tratamento dos resíduos do Grupo III,
uma vez que através de vapor a cerca de 120ºC trata directamente o risco específico desses
resíduos que é a possibilidade de existência de microorganismos patogénicos. Deste processo
resulta um resíduo com cerca de 20% do volume original que é considerado banal e tem uma
gestão fácil.
Do processo de autoclavagem não resulta a emissão de poluentes atmosféricos, uma vez que
não há um processo de combustão dos resíduos.
A incineração, pelo contrário, não é o método adequado para tratar resíduos de risco
infeccioso como o Grupo III, uma vez que recorre a temperaturas da ordem dos 1200ºC para
destruir agentes patogénicos que podem ser eliminados a temperaturas dez vezes menores
(da ordem dos 120ºC).
O processo de incineração por outro lado, quando aplicado ao Grupo III gera
desnecessariamente resíduos perigosos (cinzas volantes) assim como gases poluentes com
libertação de dioxinas e furanos.
A incineração é pois adequada para o tratamento de alguns resíduos de risco químico, como o
caso dos citoestáticos utilizados em oncologia, mas não deveria ser aplicada no tratamento do
Grupo III como este projecto do SOMOS pretende.
Por outro lado, existem países a nível europeu que permitem o tratamento por autoclavagem
dos resíduos corto‐perfurantes que em Portugal são de incineração obrigatória. É pois
expectável que a legislação portuguesa venha a ser actualizada de forma a que os corto‐
perfurantes não utilizados na aplicação de citoestáticos possam vir a ser integrados no Grupo
III permitindo que o seu tratamento seja mais barato para o Serviço Nacional de Saúde.
Segundo o Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Hospitalares, em Portugal são produzidas
anualmente cerca de 17 000 t/ano de resíduos do Grupo III e existe capacidade para tratar
cerca de 40 000 t/ano desse tipo de resíduos.

Face ao exposto, pode‐se dizer que este projecto está mal justificado, uma vez que se propõe
incinerar resíduos que já têm tratamento alternativo em Portugal, como é o caso das cerca de
4 450 toneladas/ano de resíduos do Grupo III que actualmente são tratadas de forma mais
económica e ambientalmente correcta através de unidades de autoclavagem.

2.2 – Custos para o Estado
O tratamento de resíduos hospitalares do Grupo III através de incineração custa cerca de 1000
euros por tonelada, enquanto que por autoclavagem custa cerca de 400 euros.
Parece pois inaceitável que existindo capacidade excedentária para tratamento de resíduos
hospitalares do Grupo III se venha propor uma solução mais cara que custará anualmente ao
Serviço Nacional de Saúde mais 2,7 milhões de euros do que as soluções actualmente
existentes.
O projecto é pois inaceitável face à actual conjuntura económica do país.
2.3 – Incineração de solventes
No Quadro 1 – Gestão de Resíduos Industriais Perigosos Incineráveis constante do documento
de Esclarecimentos Complementares ao EIA são incluídos os solventes halogenados e não
halogenados como um dos resíduos a incinerar, não sendo referido nesse quadro que existe a
empresa Egeo Solventes, em Pombal, que já regenera esses solventes (halogenados e não
halogenados) e que tem capacidade excedentária para os solventes produzidos em Portugal.
O projecto prevê assim a incineração de resíduos (solventes) que em Portugal já são
regenerados para reutilização, o que constitui uma subversão da hierarquia de gestão de
resíduos estabelecida pelo Decreto‐Lei 73/2011 que transpõe a Directiva‐Quadro de Resíduos
e que obriga a que só possa ser alterada a hierarquia de gestão de resíduos após devida
justificação ambiental e/ou económica, o que manifestamente não foi feito neste EIA.

