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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Petição 0199/2005, apresentada por António Marinho Teixeira, de nacionalidade 
portuguesa, em nome de “Associação dos Habitantes de Chamosinhos”, sobre um 
projecto prejudicial para o ambiente em São Pedro da Torre, em Portugal

1. Síntese da petição

O peticionário denuncia o facto de as autoridades locais responsáveis terem autorizado um 
projecto com consequências nocivas para o ambiente. Sublinha que o projecto, o qual
beneficiou, segundo o peticionário, de fundos europeus, invade uma reserva natural, não 
tendo sido sujeito a um processo de consulta prévio nem disponibilizado ao público. Assim, o 
peticionário pede ao Parlamento Europeu que investigue o assunto e zele por que os 
responsáveis respondam pelos seus actos ilegais.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 11 de Julho de 2005. A Comissão foi instada a prestar informações 
(n.º 4 do artigo 192.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 3 de Fevereiro de 2006

A petição refere-se aos danos causados pelo funcionamento de um aterro controlado,
construído durante 1996/97 na localidade de São Pedro da Torre, Valença, em Portugal. A 
petição chama a atenção para o facto de o projecto ter sido alvo, já na altura, de uma forte 
oposição por parte da população, especialmente porque se situa numa zona passível de ser 
incluída na reserva ecológica nacional (REN) e porque os terrenos não apresentavam as 
características adequadas, consistindo, segundo os peticionários, em terrenos com infiltrações 
fortes. A petição indica igualmente que a câmara municipal decidiu realizar uma investigação 
sobre as circunstâncias que motivaram a decisão tomada pela câmara municipal anterior, de 
30 de Abril de 1996, de construir o aterro sanitário, e apresenta, em anexo, uma cópia de um 
acórdão de Janeiro de 2004, proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo português, que 
anulou a dita decisão de construção.
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O acórdão de anulação proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo foi motivado por um 
erro de forma, ligado ao facto de a decisão de autorização do aterro não ter sido precedida 
pela consulta do público, conforme previsto na legislação portuguesa. De facto, o tribunal 
negou o fundamento de outros motivos de queixas, nomeadamente os respeitantes à suposta 
ausência de autorização prévia por parte de outros organismos estatais, à localização do aterro 
sanitário e à não submissão do projecto a uma avaliação de impacte ambiental.

Conclui-se através desta petição que, apesar do acórdão supramencionado de anulação da 
decisão de construção, o aterro se encontra ainda em funcionamento.

Porém, nos termos do artigo 9.º da Directiva 75/442/CEE, de 15 de Julho de 1975, relativa 
aos resíduos, alterada pela Directiva 91/156/CEE, de 18 de Março de 19911, qualquer empresa 
que efectue operações de tratamento de resíduos deve obter uma autorização da autoridade 
competente que se refira aos tipos e quantidades de resíduos, às normas técnicas, às 
precauções a tomar em matéria de segurança, ao local de eliminação e ao método de 
tratamento. 

Por outro lado, depreende-se do artigo 14.º da Directiva 1999/31/CE, de 26 de Abril de 1999, 
relativa à deposição de resíduos em aterros2, que as autoridades nacionais são obrigadas a 
apresentar, o mais tardar até 16 de Julho de 2002, uma vez que diz respeito a aterros 
existentes na época de entrada em vigor da directiva, um plano de ordenamento do local que 
inclua certas informações e quaisquer medidas correctoras que considerem necessárias para 
dar cumprimento aos requisitos da directiva, a fim de se decidir, com a maior brevidade 
possível, se a exploração do aterro pode continuar e quais as medidas de adaptação 
consideradas necessárias.

É conveniente ainda assinalar que o projecto mencionado pelo peticionário foi co-financiado 
pelo Fundo de Coesão, em 1996.

À luz do que aqui foi exposto, ainda que a decisão de construção e o funcionamento do aterro 
tenham sido alvo de intervenções a nível nacional, os serviços da Comissão consideraram 
necessário dirigirem-se às autoridades portuguesas, a fim de obterem esclarecimentos sobre a 
situação. A Comissão das Petições será informada da evolução deste assunto.

4. Resposta complementar da Comissão, recebida em 23 de Março de 2007

A petição refere-se aos danos causados pelo funcionamento de um aterro controlado, 
construído ao longo de 1996/97 na localidade de São Pedro da Torre, Valença, em Portugal. 
Na petição alude-se igualmente ao facto de a actual Câmara ter decidido efectuar um inquérito 
sobre as circunstâncias que motivaram a decisão de construir o aterro, aprovada pela anterior 
Câmara. Em anexo à petição figura cópia de um acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 
Administrativo português, em Janeiro de 2004, pelo qual foi anulada a referida decisão de 
construção.

  
1 JO L 194 de 25.7.1975 e JO L 78 de 26.3.1991.
2 JO L 182 de 16.7.199.
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Tal como se indica na resposta precedente, os Serviços da Comissão chamaram a atenção das 
autoridades portuguesas para a petição e requereram esclarecimentos sobre a situação em 
apreço. As autoridades portuguesas prestaram os esclarecimentos necessários por escrito e
também durante uma reunião com os Serviços da Comissão.

A situação assinalada na petição suscita duas questões diferentes: por um lado, a da
autorização de construir o aterro e, por outro, a do funcionamento deste último.

No que respeita à primeira questão, decorre dos esclarecimentos a que aludíamos que o 
acórdão do Supremo Tribunal Administrativo foi proferido no quadro de um recurso 
interposto pela autarquia de São Pedro da Torre contra a decisão de construir o aterro, que 
havia sido tomada pela Câmara Municipal de Valença. Por outro lado, o acórdão do Tribunal 
anulou, por razões de forma e de ordem processual, somente a decisão que autorizava a 
construção do aterro pela Câmara e não a licença de funcionamento do aterro, concedida pelo 
Ministério do Ambiente, e que é independente da primeira.

No que se prende com a segunda questão, as autoridades portuguesas afirmam que, para a 
licença de funcionamento do aterro, foram tidos em consideração os requisitos preceituados 
na Directiva 1999/31/CE1, relativa à deposição de resíduos em aterros, tendo o seu 
funcionamento sido alvo de acções de monitorização e de relatórios destinados a verificar a 
observância das condições impostas pela licença e pela legislação aplicável na matéria. Por 
outro lado, a empresa incumbida de explorar o aterro apresentou um plano de adaptação deste 
último, como previsto na Directiva 1991/31/CE. Este plano foi aprovado pelo Ministério do 
Ambiente e associado a determinadas condições. Estas condições não visaram o desempenho 
ambiental do aterro no que respeita, nomeadamente, à respectiva incidência na qualidade do 
solo, no meio aquático ou na atmosfera, mas tão-somente certos aspectos relacionados com a 
segurança dos trabalhadores.

Decorre de quanto precede que, segundo os esclarecimentos obtidos pelos Serviços da 
Comissão, o aterro funciona nos termos de uma licença ambiental que respeita as condições 
da regulamentação comunitária. Sendo assim, ainda que exista um conflito entre as instâncias 
nacionais no que respeita à autorização de construção do aterro, tal constitui matéria que se 
inscreve no quadro da aplicação do direito nacional e não da legislação comunitária, e que,
por conseguinte, exorbita do quadro de intervenção da Comissão.

  
1 JO L 182 de 16.7.1999, p. 1-19.


