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ASSUNTO: REQUERIMENTO N126/IX — POLUICAO DA RIBEIRA DOS
BARQUEIROS

Encarrega-me S. Exa. o Secretario Regional da Presiddricia de enviar a resposta ao

Requerimento no 126/IX, subscrito pelo Senhor Deputado Paulo Rosa, do CDS-PP. 0

Governo Regional, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, informa o

seguinte:

1. Sim. Esta questão tern sido objecto de diversas intervencOes governamentais junto

das entidades envolvidas, nomeadannente junto da empresa que projectou e cla

assistencia têcnica a Estacao de Tratamento de Aguas Residuals (ETAR).

2. Conforme foi ja anunciado, o Governo Regional tern a intencao de obrigar a

Estacâo de Tratamento de Aguas Residuals a cunnprir corn os valores limite de

descarga adequados ao caudal da ribeira, o que so nao se verifica devido a

problemas de natureza tecnica relacionados corn as intermiténcias das descargas e

as suas variactles de pH. Estão, desde o ano passado, a ser envidados esforcos no

sentido de encontrar uma solugão tecnolOgica adequada, o que tera como imediata

consequéncia o retorno da ribeira a sua situacâo normal.
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3. Foram efectuados o levantamento e a caracterizaoão da situaoäo por uma equipa

do lnstituto Superior Tecnico (1ST) e pela empresa que dá assisténcia tecnica

ETAR. A situagao tern sido acompanhada localmente pelas entidades envolvidas e

continuara a se-lo ate ser encontrada uma soluoao adequada.

4. 0 I.A.M.A. — Instituto de Alimentaoâo e Mercados Agricolas requereu a Direcoao

Regional do Ordenamento do Territdrio e Recursos Hidricos autorizacao para a

ampliaoäo do Matadouro da Ilha das Flores, apresentando o respectivo processo de

alteracao do estabelecimento industrial, que inclui o estudo previo da ETAR. Mais se

informa que a descarga de Aguas residuais na ribeira ficarA condicionada

apresentacao do projecto de construoão da proteccao da descarga na linha de Agua,

de forma a salvaguardar o leito e nnargens a jusante. Igualmente, a descarga nao

deverà destruir a vegetaoao ribeirinha, nem degradar a qualidade da agua. Contudo,

a questa° fundamental prende-se corn as descargas de soro de leite, provenientes

da fAbrica de lacticinios, questao que nao tern qualquer relagao corn as alteracees no

matadouro.

5. A Cooperativa Ocidental CRL requereu licenoa de descarga de Aguas residuals,

encontrando-se este pedido ern araise. Para a emissao das licengas de descarga de

Aguas residuais, tanto para a Cooperativa Ocidental CRL como para o Matadouro da

Ilha das Flores, aguarda-se a apresentagáo dos elementos acima mencionados.

Dadas as dificuldades no controlo do pH e no teor proteico dos efluentes da fAbrica,

nomeadamente devido A presenca de grandes volumes de soro, a empresa que

presta assisténcia tecnica A ETAR e a equipa do 1ST deverao apresentar novas

solucees, visto que as anteriores nao surtiram os efeitos que se pretendiam.
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6. Muito antes desta questho ter sido suscitada publicamente ja o Governo e as

entidades envolvidas no projecto e operagäo da ETAR tinham iniciado as

procedinnentos para resolugâo do problema. Dessa intervengeo ja resultaram

diversas iniciativas e os esforgos continual-5o ate que a questa° seja definitivamente

ultrapassada.

Os melhores cumprimentos,

0 Chefe de Gabinete

Hermenegildo Galante
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