
                                                                                          
                                                                              

  

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da  

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 

Assunto: Requerimento – Audição com caráter de urgência da Diretora Regional do 

Ambiente e Alterações Climáticas 

 
A 3 de agosto terminou o período de consulta pública do Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução (RECAPE) da incineradora de resíduos urbanos para a Ilha de São 

Miguel, que confirma que o projeto não cumpre os critérios estabelecidos na Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA), nomeadamente nas condições impostas às metas obrigatórias de 

preparação para a reutilização e reciclagem para 2020.  

  

Os dados do Sistema Regional de Informação sobre Resíduos mostram que São Miguel 

apenas atingiu uma taxa de reciclagem de resíduos urbanos de 32,6% em 2020, quando o 

exigido é de 50%.  

  

Considerando que está em causa o cumprimento das futuras metas de preparação para 

reutilização e reciclagem de resíduos sólidos urbanos, uma vez que o atual projeto prevê uma 

central com capacidade para incinerar 55 mil toneladas resíduos – mais de metade do que é 

produzido na ilha de São Miguel.  

  

Considerando que existe incumprimento de uma condicionante imposta pela DIA, que coloca 

em causa o licenciamento ambiental do projeto da incineradora de São Miguel.  

  

Considerando que a entidade competente para o licenciamento ambiental do projeto da 

incineradora é a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, enquanto autoridade 

ambiental.  

  
Assim, nos termos da alínea f) do artigo nº 105 do Regimento da ALRAA, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda solicita a presença da Senhora Diretora Regional do 

Ambiente e Alterações Climáticas, com caráter de urgência, na Comissão de Assuntos 

Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no sentido de prestar 

esclarecimentos sobre o incumprimento da DIA no processo da incineradora de São Miguel. 
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Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

 

Ponta Delgada, 18 de agosto de 2022 


