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Assunto: Exploracees de suinieultura no coneelho da Ribeira Grande
prim/moo do Caboueo, coneelho de Lagoa.

Os signatarios vern exercer junto cia Assembleia Legislativa da Regiao Autenoma dos
Acores o direito de peticao, apresenttutdo a peticão que junto se anexa.

0 nrimeiro subscritor da peticäo é:



Peticão

dever do Estado, nos suas diversas instituicOes, garantir as popelnees uma
qualidade de vide compativel corn as padrOes europeus em pleno século )(xi.

0 at que se respira deve proporcionar tuna qualidade de acordo corn a lei em vigor,
mas no concelho de Lagoa he indicios clams de maus cheiros, sobretudo nas freguesias
do Cabouco, Remedios e do Rosario, oriundos, ao que parece, de dues exp/oracOes
intensivas de suinos.

A 6 de Novembro de 2007 a Cornissao de Moradores do Concelho de Lagoa
apresentou queixa formal a Dime* Regional do Ambiente e do Mar, a Direccito
Regional do Comercio, Ind(Istria e Energia, as aunaras Municipals de Lagoa e da
Ribeira Grande e que, segundo a resposta enviada pela Secretaria Regional do Ambiente
e do Mar, ambas as exploragbes (Agracor e a Humberto Silva) estavam, em Abril de
2008, em process° de Licenciamento Ambiental no ambito do Decreto-Lei n.°
194/2000, de 21 de Agosto.

•Considerando ainda que, tratando-se de instalac6es PCIP (Prevencao e Control°
Integra°los de Poluicao), esdo obrigadas a implementer Melhores Tecnicas Disponiveis
(MTD) conforme previsto no n.° 1 do art. 8° do Decreto-lei n.°194/2000, de 21 de
Agosto, a verdade 6 que os maus cheiros oriundos daquelas explorac6es
permanentes, havendo &turas de major intensidade, prejudicando o dia-a-dia das
populary6es em geral e dos signattirios em particular. Para &Om disso, 6 toda a actividade
econOmica directa ou indirectiunente ligada ao turismo que flea tambern prejudicada.

Os signaterios entendern ser possivel conciliar a actividade econanica das
mencionadas exploree6es corn a salvaguarda da sande ptiblica e corn o bern-estar das
populacfies.

Os signaterios pedem a Assembleia Legislative da Regiao Autemorna dos Acores que:
a) Avalie as condielles ambientais em pie modes exploraeOes bboram;
b) Apretie o procedimento de licenciamento ambiental e a eventual

atribuitio de Beene* pars o desempenho da actividade;
c) Aprecie o eventual licenciamento por outras entidades em que se mostre

necesséris so eurcicio das expbratites de suinicultura;
d) Avalie os impactos ambientais resultantes dos maus cheiros sobre a

qualidade de vida das popubtees;
e) Proceda a min visits aos locals de laboratio das referidas exploracees

suinfrolas.
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