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RELATÓRIO E PARECER SOBRE A PETIÇÃO N.º 3/XI – CONTRA A INCINERAÇÃO EM SÃO 

MIGUEL. 
 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 
_____________________________________________________________________________ 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 7 de março 

de 2017, na delegação da ilha Terceira da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, na cidade de Angra do Heroísmo. 

Da agenda da reunião constava a apreciação e relato, em execução do solicitado por Sua 

Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, da Petição n.º 3/XI – “Contra a 

Incineração em São Miguel”. 

A mencionada Petição, contendo 1848 assinaturas, deu entrada na Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores em 16 de fevereiro de 2017, tendo sido enviada à 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho para apreciação e relato.  

 

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

_____________________________________________________________________________ 

O direito de petição, previsto no artigo 52.º da Constituição da República Portuguesa, 

exerce-se nos termos do disposto no artigo 9.º do Estatuto Político-Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2009, de 12 de 

janeiro, nos artigos 189.º a 193.º do Regimento da Assembleia Legislativa e na Lei 43/90, 

de 10 de agosto. 

A apreciação da petição e a elaboração do respetivo relatório cabe à comissão especializada 

permanente competente em razão da matéria, nos termos do disposto nos n.ºs 1 dos artigos 
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190.º e 191.º do Regimento, bem como do artigo 73.º, n.º 4 do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores. 

Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 18/2016/A, de 06 de dezembro, as matérias relativas a ambiente, onde se 

enquadra a presente petição, são competência da Comissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Trabalho. 

 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

_____________________________________________________________________________ 

a) Da admissibilidade 

Verificada a conformidade do exercício do direito de petição com os requisitos legais (Lei 

n.º 43/90) e regimentais (artigo 189.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores), a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

procedeu à apreciação da sua admissibilidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

190.º do referido regimento e deliberou admiti-la, por unanimidade. 

 

b) Do objeto da Petição 

Os peticionários pretendem a suspensão imediata do processo de construção da 

incineradora, bem como a reformulação do projeto do Ecoparque da ilha de São Miguel, 

para que sejam introduzidas tecnologias alternativas à incineração, com vista à 

implementação de um sistema integrado de tratamento de resíduos que vise a 

sustentabilidade ambiental e a proteção da saúde pública, tendo efeitos positivos na 

economia da Região. 

Admitida a Petição, a Comissão decidiu efetuar as seguintes diligências: audição do 

primeiro peticionário, Filipe Tavares (presencial); audição do presidente da AMISM, 

Ricardo Rodrigues (presencial); audição da Secretária Regional da Energia, Ambiente e 
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Turismo, Marta Guerreiro (presencial); efetuar visita às instalações da Empresa Municipal 

de Gestão e Valorização Ambiental da ilha Terceira-TERAMB; audição de um 

representante da QUERCUS (presencial); audição de um representante da Associação Zero 

(presencial); efetuar visita às instalações da empresa Serviços Intermunicipalizados de 

Gestão de Resíduos do Grande Porto-LIPOR; efetuar visita às instalações da empresa 

Resíduos do Nordeste, EIM, SA; audição do Presidente da AMISM, José Manuel Bolieiro 

(presencial); Técnico de Saúde Pública (escrito); Técnico de Qualidade Ambiental (escrito); 

Técnico da Agência Portuguesa do Ambiente (escrito); Autoridade de Saúde Pública de 

São Miguel (escrito); solicitação, à AMISM, de documentos que fundamentaram a sua 

decisão. 

 

Capítulo IV 

CONTRIBUTOS E PARECERES DE OUTRAS ENTIDADES 

_______________________________________________________________________________ 

 
1. Audição do Primeiro Peticionário, Senhor Filipe Tavares 

A Comissão procedeu à audição do primeiro peticionário, na sua reunião do dia 07 de 

março de 2017. O primeiro peticionário, Senhor Filipe Tavares, fez-se acompanhar pelo 

peticionário Senhor António Mota Vieira. Iniciou a apresentação a referir que a petição em 

causa tem tido o contributo de inúmeras pessoas de todos os quadrantes. Levantou 

questões sobre os perigos e a gestão de resíduos que a construção de uma Central de 

Valorização Energética por incineração pode trazer para a ilha de São Miguel, quer a nível 

da saúde dos seus residentes, quer ao nível do ambiente, trazendo também consequências 

no turismo da ilha. Referiu que a opção por este método de tratamento de resíduos vai 

contra as recomendações nacionais e europeias sobre a matéria e que não está de acordo 

com a preservação ambiental que se pretende para os Açores. Defendeu que há outras 

formas de tratamentos de resíduos com menos perigos ambientais, menos perigos para a 

saúde pública, menos onerosas e com menores efeitos negativos na economia regional. 
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Referiu que os peticionários defendem o tratamento de resíduos através de uma Unidade 

de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB) como alternativa à construção de uma CVE 

por incineração. Disse que nos Açores todos os estudos feitos às UTMB a funcionar na 

Região, nomeadamente um estudo feito em 2014 pela MUSAMI, referem que de facto os 

impactes ambientais das UTMB são menores do que os das CVE por incineração, 

exemplificou com a CVE da ilha Terceira. Mencionou o TMB da ilha Graciosa, referindo 

que houve um efeito muito positivo com a construção daquela UTMB – reforçou que a 

questão principal é a boa separação de resíduos. 

Continuou dizendo que, no entanto, os peticionários não colocam de parte a incineração 

de resíduos – deixou claro que para os peticionários os aterros sanitários é que são de banir 

de todo, – e que o que pretendem é ver implementadas as tecnologias eficazes e ambientais 

e só depois incinerar o que não puder ser aproveitado para outro tipo de tratamento. 

De seguida passou a palavra ao peticionário António Mota Vieira para que apresentasse 

um estudo próprio sobre a matéria. O peticionário começou por referir que há muita falta 

de informação sobre a dimensão da incineradora projetada, e que, na sua opinião, os 

estudos apresentados pelos autarcas não são fundamentados em fontes fidedignas. 

Referiu as questões económicas e financeiras, e um estudo feito por si que não facultou à 

Comissão, a CVE por incineração projetada para São Miguel trará impactos financeiros 

muito elevados.  

Referiu que o estudo feito por si apresenta comparações entre a construção de uma UTMB 

e a construção de uma CVE por incineração e que naquele se pode verificar que a UTMB é 

uma opção financeiramente mais vantajosa. 

Referiu ainda que os estudos onde a AMISM se baseou para optar pela construção de uma 

CVE têm pressupostos errados. Deu também como exemplo a construção da CVE da ilha 

Terceira dizendo que não há resíduos suficientes para a sua viabilização financeira, e que 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

6 
 

se está a injetar combustível na mesma o que não leva à redução do uso do fuel para a 

produção de energia, reforçando que em São Miguel acontecerá o mesmo. 

Aludiu que para viabilização da CVE por incineração terão de ser queimados a totalidade 

dos resíduos de São Miguel (incluindo pneus, óleos, plásticos, etc.).  

O primeiro peticionário, Filipe Tavares, tomou novamente a palavra para referir que o 

impacte ambiental da CVE por incineração da Região Autónoma da Madeira é muito 

negativo. Disse que, depois de todo o tempo que passou após a sua construção, a taxa de 

reciclagem é de 4%, e que isto é prova suficiente da gravidade da situação.  

Referiu também que as autarquias não estão a fazer o seu trabalho ao nível da recolha 

seletiva e que o que se passa na Região, neste âmbito é escandaloso.  

Disse que o trabalho de reciclagem é possível, até porque noutros países, de que é exemplo 

a Itália, a percentagem de reciclagem situa-se nos 70%, e nos Açores, na ilha das Flores a 

percentagem é de 86% de resíduos reciclados. 

Foi aberto um período de debate, no entanto, nenhum deputado interveio.  

 

2. Audição do Presidente da Associação de Municípios da ilha de São Miguel, 

Ricardo Rodrigues. 

O Presidente da AMISM, Ricardo Rodrigues, foi ouvido, em reunião da Comissão, a 3 de 

abril de 2017, em Ponta Delgada. Iniciou a sua intervenção dizendo que a estrutura de 

gestão de resíduos sólidos urbanos que a AMISM preconiza para a ilha de São Miguel é 

aquela que está configurada no Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores que, 

sendo um Plano Sectorial, é obrigatório para as entidades públicas. Referiu que existem já 

instaladas um conjunto de infraestruturas como a central de valorização por compostagem 

ou o centro de triagem, que em breve será sujeito a intervenção com vista à sua 

automatização e que a AMISM está a cumprir com o previsto no referido Plano, 

mostrando-se satisfeito com os resultados obtidos. Relativamente à Central de Valorização 
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Energética (CVE), o Presidente da AMISM referiu que serão incinerados os resíduos que 

não conseguirá valorizar e que os resíduos passíveis de valorização serão efetivamente 

valorizados. Sobre esta questão esclareceu que a competência para desenvolver os 

procedimentos concursais é do Conselho de Administração da AMISM, que entendeu 

importante que todas as Câmaras Municipais se pronunciassem sobre esta questão, pelo 

que na reunião da Intermunicipal da AMISM de dezembro de 2016 (onde estiveram 

presentes todas as autarquias da ilha), através de voto unânime, ficou deliberado a 

adjudicação da CVE da AMISM. Informou que, na mesma reunião, ficou decidida a 

adjudicação da instalação de uma Unidade de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB) 

prévio à CVE, mas cuja concretização apenas ocorreria após a aprovação do próximo 

Quadro Comunitário de Apoio, já que o procedimento da CVE abrangia um valor de 70 

milhões de euros, onde não estava prevista instalação de uma UTMB. Informou ainda que, 

dos contatos tidos com o Governo da República no sentido de conseguirem financiamento 

para a instalação do TMB no âmbito do atual Quadro Comunitário, lhe foi dado a saber 

que a pretensão apenas poderia ocorrer se existisse uma reprogramação em 2018. O 

Presidente da AMISM referiu-se ainda aos cerca de 20 estudos realizados sobre o processo 

de incineração em apreço, relativos à saúde pública e aos efeitos que uma CVE tem sobre 

a saúde pública, estudos esses realizados em unidades do Continente Português e no 

Arquipélago da Madeira, os quais entregou ao Presidente da Comissão.   

Em fase de pedidos de esclarecimento, a Deputada Zuraida Soares (BE) questionou sobre 

a realização de um balanço ou relatório do processo de incineração na ilha Terceira, 

considerando esta ação absolutamente relevante, de forma a obterem a experiência e 

verificarem o desenvolvimento do processo, as dificuldades, as mais-valias e os 

constrangimentos da incineradora, já em funcionamento naquela ilha. Solicitou ainda o 

envio de diversos documentos nomeadamente: i) o estudo comparativo entre as várias 

soluções de gestão de resíduos na ilha de São Miguel, referindo as dúvidas que o BE tem 

sobre os timings da decisão e dos estudos realizados; ii) os pareceres técnicos do júri do 

concurso público para a instalação da incineradora, que justificam a opção de adjudicação; 
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iii) o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) atualizado e não o de 2011; iv) o parecer técnico 

que dá parecer favorável à incineradora, referido pelo Presidente da AMISM em sessão 

pública realizada no passado. Continuou a sua intervenção dizendo que não concorda com 

o Presidente da AMISM sobre a obrigatoriedade de adoção da incineração como método 

de gestão de resíduos e que o PEPGRA refere essa possibilidade, mas sem impor essa 

opção. Por fim, questionou sobre o que mudou na opinião da AMISM que mesmo sem a 

perspetiva da EDA instalar uma Central Hídrica Reversível – que em tempos foi 

considerada como indispensável para a instalação da Incineradora – irá avançar com a 

construção da Incineradora, assim pediu esclarecimento sobre a razão pela qual o 

Tratamento Mecânico Biológico não foi pensado mais cedo.  

A Deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD) após referir-se aos proveitos ao nível 

da venda de energia elétrica questionou sobre a continuação do processo de incineração 

mesmo com a indefinição da construção da Central Hídrica Reversível da EDA em São 

Miguel. Relativamente ao Plano de Gestão de Resíduos dos Açores, referiu que o 

Presidente da AMISM se deveria referir ao PEGRA e não ao PEPGRA, atendendo a que 

aquele era o Plano em vigor à data de decisão de adjudicação da CVE pela AMISM em que 

era previsto a valorização energética, mas não através de um processo de incineração. 

Referiu que o Plano não é conservador e é extremamente flexível, sendo que aponta 

diversas soluções tecnológicas para cada ilha, com possibilidade de opções diferentes, 

mediante justificação. Assim, questionou se houve alguma justificação pela opção de 

valorização energética por incineração e não outra tecnologia, questionando sobre se 

houve estudos para essa opção.   

Respondendo às questões formuladas, o Presidente da AMISM referiu que um eventual 

balanço sobre o processo de incineração da ilha Terceira deverá ser solicitado à TERAMB 

e não à AMISM. Informando que as duas unidades de valorização energética não são 

comparáveis em termos tecnológicos. No que se refere aos documentos solicitados, 

informa que se encontram no âmbito dos documentos entregues à Comissão. 
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Relativamente ao estudo comparativo entre a CVE e a UTMB, informa que o EIA de 2016 

é uma atualização do EIA de 2008, onde realizaram a comparação entre CVE e TMB, 

levando a que os anteriores dirigentes da AMISM tivessem tomado decisões sobre essa 

matéria, esclareceu que em 2016 a atual administração da AMISM optou por atualizar o 

EIA, sendo que a decisão pela incineração já estava tomada. Ou seja, a decisão foi tomada 

em 2014 com um EIA de 2008, que foi atualizado em 2016 pelo atual Conselho de 

Administração da AMISM. Sobre esta matéria, esclareceu que o EIA existente referia-se 

não a um projeto em concreto, mas incidia sobre o cenário de existir ou não CVE. Como o 

concurso público lançado é para conceção/construção da CVE só após apresentação do 

projeto é que seria possível fazer-se EIA sobre o mesmo, sendo que em reunião do 

Conselho de Administração da AMISM foi adjudicada a elaboração do EIA para essa 

proposta. No que se refere ao pedido do parecer do Júri do Concurso, informou que o 

mesmo não deve ser tornado público antes da adjudicação, sendo necessário respeitar-se 

os procedimentos. Referiu não ser verdade que a opção tomada seja a mais cara, porque 

só existiu um único concorrente que cumpriu o caderno de encargos do concurso público. 

Continuou esclarecendo que os estudos a que se refere a Deputada Zuraida Soares sobre 

saúde pública são estudos universitários, realizado por uma Professora Universitária da 

Faculdade de Medicina de Lisboa, que desenvolveu estudos em CVE em Portugal 

Continental e que se encontram em documentos facultados à Comissão. Admite que até 

ao final da década de 80 as incineradoras não eram muito bem vistas e não tinham muito 

controle, mas que hoje são vigiadas e monitorizadas, com medidas de controlo muito 

apertadas e com regras impostas por diretivas comunitárias rigorosas. Continuou a sua 

intervenção dizendo discordar com a interpretação da Deputada Catarina Chamacame 

Furtado sobre a questão de ter que se referir ao PEGRA ao invés do PEPGRA, visto que é 

este último que está em vigor e que este é obrigatório para entidades públicas nos termos 

da Lei e define quais as tecnologias que devem ser implementadas em cada ilha. Referiu 

que a tecnologia escolhida foi a mais comummente utilizada na Europa, conferindo mais 

segurança à opção, dando exemplos de unidades europeias que a utilizam, considerando 
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igualmente que através do TMB será possível recuperar-se alguns resíduos e cumprir-se 

as metas de reciclagem e valorização. No que se refere à Central Hídrica Reversível referiu 

que este é um investimento constante no PO 2020 e que o que verdadeiramente importa é 

a venda de energia, quer para o abastecimento de veículos elétricos ou para a Central 

Hídrica Reversível, considerou que a AMISM e a MUSAMI estão a fazer o melhor para a 

ilha de São Miguel. Isto porque, continuou, a instalação da CVE vai produzir energia que 

substituirá o Fuel, diminuindo a dependência energética da ilha.  

O Deputado José Contente (PS) interveio realçando o modo claro e transparente como o 

processo foi apresentado, assim como a disponibilização dos documentos à Comissão, de 

forma a serem analisados pelos deputados e assim afastadas situações que tem sido 

veiculadas em termos de opinião pública. Referiu que para o GPPS, o ambiente faz parte 

do desenvolvimento e que devemos utilizar os recursos disponíveis de um modo 

sustentável e otimizando a sua gestão. Questionou sobre a existência de algum estudo de 

comparação de emissão de gases da central elétrica do Caldeirão com a futura CVE.   

A Deputada Zuraida Soares (BE) reforçou que irá solicitar os documentos que achar 

necessários à TERAMB aquando da visita da Comissão à unidade. Continuou a sua 

intervenção dizendo que estranha que, relativamente ao processo de concurso, não se 

conheça o relatório que exclui dois dos três concorrentes ao concurso público, assim como 

reiterou a sua posição relativamente à questão da obrigatoriedade do PEPGRA 

relativamente à incineração em São Miguel, dizendo que desconhece essa obrigatoriedade 

para entidades públicas.  

O Presidente da AMISM referiu que a obrigatoriedade para entidades públicas decorre 

da Lei relativa ao Planeamento. Informou que a comparação com outras fontes de emissão 

de gases foi feita e está nos documentos entregues. No que se refere ao processo de 

concurso, apesar de considerar que não seria suposto a divulgação do parecer final, mas 

tendo em conta que um dos concorrentes excluídos divulgou esse documento, explicou 

que foram apresentadas três propostas, tendo duas sido excluídas. Referiu que uma delas 
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foi excluída porque não apresentou o preço da proposta, justificando que o valor a propor 

seria superior ao preço base, levando assim à sua exclusão nos termos da Lei. A outra 

empresa, continuou o Presidente da AMISM, foi excluída porque não respeitava a 

caracterização dos resíduos exigida no Caderno de Encargos, tendo a mesma apresentado 

uma caraterização de resíduos com menor teor de humidade o que levou ao não 

cumprimento do caderno de encargos e, consequentemente, a sua exclusão do concurso. 

Considerou que com outra caraterização de resíduos, as tecnologias e o dimensionamento 

dos equipamentos apresentada é diferente, considerando-se assim que não cumpre os 

requisitos impostos pelo concurso público. Referiu que, ao nível do concurso existe uma 

grande exigência em termos de garantias de resultados, sendo que caso não sejam 

atingidos os objetivos do mesmo, será exigido o pagamento do diferencial económico 

associado à produção esperada e a efetivamente conseguida o que, no entender do 

Presidente da AMISM, seria inevitável atendendo a que a caracterização dos resíduos 

apresentada na proposta dessa empresa não era aquela que o caderno de encargos previa. 

Reiterou que a tecnologia e a tipologia da CVE da ilha Terceira é diferente da que se 

pretende instalar na ilha de São Miguel e que, por isso, não foram estudados ou analisados 

os resultados da CVE da TERAMB, tendo-se estudado e analisado os resultados e o 

funcionamento de outras CVE instaladas no País com soluções tecnológicas semelhantes à 

prevista para São Miguel.        

A Deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD) interveio para esclarecer que fez 

referência ao PEGRA e não ao PEPGRA porque aquando do lançamento do concurso 

público era esse o documento que estava em vigor, questionando se há perda de receitas 

em relação aquela que seria a viabilidade económica. Relativamente à componente 

energética, referiu-se à necessidade de compensação das fontes de energia intermitentes, 

questionando se foi feito algum estudo sobre o impacte das compensações da perda de 

receitas de energia elétrica. Questionou ainda se não está a ser ponderado um 

redimensionamento da CVE tendo em conta a instalação do TMB e se existem ou não 

estudos que suportam essa decisão.     
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O Deputado Alonso Miguel (CDS-PP) questionou sobre se a AMISM tem garantia de 

venda de energia que permita a sustentabilidade ambiental, caso a Central Hídrica 

Reversível não avance. Questionou também se a tecnologia da CVE da TERAMB e da 

AMISM são diferentes ou se o que é diferente é o dimensionamento e a tipologia de 

resíduos.   

O Presidente da AMISM em resposta, informou que a AMISM está em sintonia com o 

Governo Regional, e que o grande objetivo é produzir-se energia mais limpa, o que 

considera positivo atendendo aos efeitos do CO2 emitido pelas centrais elétricas. Referiu 

que as emissões de uma CVE são constituídas por 99% de vapor de água, no cumprimento 

de uma legislação europeia. Esclareceu que a CVE de São Miguel está dimensionada para 

proceder à incineração a 60% ou a 100% dos resíduos produzidos, atendendo a que durante 

o período noturno haverá menos consumo de energia do que durante o dia, sendo possível 

gerir o período de laboração da CVE. Lembrou à Comissão que está previsto que a CVE 

de São Miguel proceda ao tratamento de resíduos industriais e resíduos de matadouro, 

que habitualmente não acontece em outras CVE instaladas em Portugal Continental e em 

outros países europeus, referindo ser previsível que com o aumento do turismo as cerca 

de 10 mil toneladas de resíduos de matadouro atualmente produzidas, aumentem para 

cerca de 15 mil toneladas a curto prazo. Respondendo ao Deputado Alonso Miguel, 

referiu que para se aumentar a produção de energia renovável é importante que se tenham 

consumos no período noturno. Continuou a sua intervenção fazendo referência ao 

Ecocentro da AMISM realçando os quantitativos de valorização dos resíduos recolhidos 

separadamente através dos ecopontos, referiu que a ilha de São Miguel está entre os 

sistemas portugueses com melhor desempenho, com 48Kg por habitante e por ano, dados 

de 2016. Demonstrou assim a sua satisfação com a evolução ao nível do tratamento e 

valorização dos resíduos. Fez referência aos crescentes quantitativos de resíduos enviados 

para recicladores no continente português. Por fim, o Presidente da AMISM referiu a 

grande vontade em continuar a apostar na valorização dos resíduos, continuar a 

sensibilizar e a trabalhar para se aumentar a separação dos resíduos, assumindo e 
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reiterando que a incineração deve ser a última opção e que devem deixar de existir aterros 

sanitários como forma de eliminação de resíduos. 

3. Audição da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo (SREAT), 

Marta Guerreiro.  

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo (SREAT), Marta Guerreiro, foi 

ouvida em reunião da Comissão, no dia 3 de abril de 2017, em Ponta Delgada. 

O Presidente da CAPAT, Deputado Francisco Coelho (PS), procedeu ao enquadramento 

da audição, referindo que, apesar de se tratar de um investimento e de um projeto da 

responsabilidade da AMISM era importante para a Comissão ouvir o Governo Regional 

sobre a questão em concreto, atendendo às competências da Região ao nível do Ambiente.  

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, iniciou a sua 

intervenção referindo que importa perceber qual é o âmbito objetivo da petição: se é a 

rejeição de qualquer solução de incineração ou se é garantir um redimensionamento da 

CVE por incineração, tendo em conta a instalação de uma UTMB a montante da CVE. 

Continuou a sua intervenção, dizendo que se a intenção da petição for a primeira hipótese, 

o Governo considera que se trata de uma opção tecnológica de incineração tomada pela 

MUSAMI e que tem enquadramento na legislação e nos instrumentos de planeamento, 

previstos desde 2008. Caso a petição pretenda acautelar que o redimensionamento da CVE 

não prejudica as metas da valorização dos resíduos entregues à MUSAMI e que só serão 

incinerados os resíduos que devam ser destinados à eliminação, referiu que, neste caso, o 

Governo dos Açores acompanha esta posição. Continuou a sua intervenção, dando nota 

sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da gestão de resíduos nos 

últimos anos, realçando os processos de selagem das lixeiras, a implementação de CPR em 

sete ilhas do Arquipélago, com exceção de São Miguel e Terceira, o seguimento das 

políticas públicas de gestão de resíduos, assim como o impacte das medidas ao nível da 

redução da produção de resíduos. Referiu a este propósito que, à exceção da ilha de São 

Miguel e devido ao aumento do fluxo turístico, tem-se registado uma diminuição dos 
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resíduos urbanos produzidos em todas as ilhas. Referiu que, em 2016, ao nível da 

reciclagem de resíduos de embalagem, os Açores apresentavam uma média de recolha por 

habitante superior à do continente português, associando este facto às tipologias de 

sistemas instalados na Região, assim como todo o trabalho realizado ao nível da 

sensibilização das famílias. Relativamente às metas de reciclagem, a governante 

considerou que o cumprimento das mesmas é bastante importante, referindo-se de igual 

forma às relativas ao desvio de resíduos urbanos em aterro. Referiu ainda que a CVE 

apresentada pela AMISM, e que é alvo da petição, sofreu alterações ao longo do tempo, 

lembrando que o primeiro projeto apresentado remonta a 2003, em que a então 

infraestrutura apresentava uma capacidade de incineração para 145 mil toneladas por ano, 

destinando-se a todos os resíduos industriais e urbanos produzidos, assim como os 

subprodutos de origem animal e florestal. Disse que em abril de 2011 foi desencadeado um 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para o projeto do Ecoparque de São Miguel, com 

dimensionamento de tratamento de resíduos de 138 mil toneladas, de que resultou a 

emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com parecer favorável 

condicionado, nomeadamente ao cumprimento das metas de reciclagem de resíduos 

urbanos e também o desvio de resíduos urbanos para eliminação em aterro. Continuou 

dizendo que, cerca de um ano depois, a AMISM requereu alterações ao projeto, solicitando 

alteração às condicionantes impostas, aspeto que teve parecer desfavorável por parte do 

Governo dos Açores. Mencionou que a AMISM, mais recentemente, elaborou um Estudo 

Prévio para a instalação de uma Unidade de Tratamento Mecânico Biológico no Ecoparque 

de São Miguel, que, no seu entender, é de extrema importância para o alcance das metas 

definidas por lei para os Açores.  

Em fase de esclarecimentos, a Deputada Zuraida Soares (BE) solicitou à Secretária 

Regional que clarificasse se o PEPGRA obriga ou não à instalação de uma CVE na ilha de 

São Miguel. Isto porque a Deputada depreendeu das palavras do Presidente da AMISM 

que o PEPGRA obriga a instalação da CVE. Relativamente ao TMB, refere a Deputada 

Zuraida Soares que a AMISM está em negociações quanto ao enquadramento da estrutura 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

15 
 

em fundos comunitários, mas que estranha que se isso não for possível a CVE avance da 

mesma forma e que mesmo não havendo Central Hídrica Reversível, a CVE não deixa de 

ser construída, questionado assim a governante sobre a razoabilidade da situação, tendo 

em conta a posição do governo sobre a importância do TMB.   

Tomou a palavra a Deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD), que iniciou a sua 

intervenção dizendo que considera que existiram duas posições distintas ao nível da 

obrigatoriedade de instalação da CVE de São Miguel, por imposição do PEPGRA, 

questionando a SREAT sobre se o Plano é ou não vinculativo ou se é simplesmente 

orientador. Continuou questionando sobre se é vinculativo e qual a razão para a alteração 

da natureza em relação ao anterior plano. Questionou ainda a SREAT sobre o esforço que 

tem sido feito ao nível da prevenção ou ao nível da reutilização que estão no topo da 

hierarquia de gestão de resíduos.  

Para esclarecimentos, tomou a palavra o Deputado José Contente (PS), dizendo que o 

PEPGRA, sendo um instrumento de base territorial e de gestão de resíduos é vinculativo, 

que diz que para as ilhas Terceira e São Miguel deverão ser utilizadas unidades de 

valorização energética e que são preferencialmente aquelas que o legislador contemplou.  

Em resposta, a Secretária Regional, referiu que o PEPGRA vincula as entidades públicas 

e prevê a Valorização Energética para as ilhas Terceira e São Miguel, considerando, no 

entanto, que não se extingue na incineração e que existem outras soluções também 

encaradas como valorização de resíduos e como produtores de energia. Relativamente ao 

TMB, a governante ressalvou a importância do cumprimento das metas a que está a Região 

sujeita, considerando que têm que existir em paralelo e fazer parte do sistema de 

tratamento de resíduos, em que se valoriza energeticamente o que não pode ser reciclado.  

Relativamente à questão do armazenamento de energia disse importar esclarecer que a 

Região tem como objetivo aumentar a integração de energias renováveis na rede pública. 

Que pode ser feito através de baterias ou de hídrica reversível, não estando fechado, neste 

momento, a forma. 
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Relativamente à questão da hierarquia dos resíduos e da questão, do que é que está a ser 

feito para a reutilização informou que existem várias campanhas de sensibilização na 

matéria.  

A Deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD) interpelou a Sra. Secretária dizendo 

haver estudos que demostram que em termos de soluções de valorização energética há 

outras que poderão ser mais viáveis do ponto de vista da saúde pública e da qualidade 

ambiental. Perguntou se há ou não abertura no PEPGRA para se optar por outras soluções 

que não a incineração. 

 A Secretária, Marta Guerreiro, respondeu dizendo que o Plano não sendo vinculativo é 

restritivo. E portanto, não coloca de parte outras soluções como por exemplo, a Bio 

mecanização e em concreto, no caso, a TMB. Sendo possível triar os resíduos 

indiferenciados, fica-se com um composto que pode ser utilizado para a produção de gás 

metano, nada está invalidado. Disse que a AMISM, no estudo comparativo que fez entre 

as duas soluções: construção de uma UTMB e a construção de uma CVE considerou 

precisamente a valorização energética. 

O Deputado Alonso Miguel (CDS-PP) solicitou à Secretária que esclarecesse sobre se a 

não construção de uma Central Hídrica Reversível implicaria ou não com o funcionamento 

de uma forma geral da Central de Valorização Energética em São Miguel. E se no Plano de 

atividades da EDA, no programa operacional e até noutro âmbito, está previsto a 

construção da Central Hídrica Reversível em São Miguel. Se já está efetivamente 

equacionada e não apenas teoricamente.  

A Deputada Bárbara Chaves (PS) referiu que uma das questões que os peticionários 

colocam é, nomeadamente sobre a necessidade de se continuar a apoiar as indústrias de 

reciclagem locais, ao nível dos operadores de gestão de resíduos, que na região são 

seguramente mais de 50, não tendo o valor, ou o número correto de operadores de gestão 

de resíduos. Perguntou se iria continuar a haver a possibilidade de empresas ou 

operadores de gestão de resíduos a licenciar-se nos açores, se a eventual criação de uma 
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Central de Valorização Energética, irá impedir com que os atuais operadores continuem a 

operar na Região, ou na ilha de São Miguel, em concreto. E também perguntou se os 

sistemas de incentivos, existentes na Região, preveem o apoio, ou se já não preveem o 

apoio para a criação das empresas, dos operadores, que são empresas de gestão de 

resíduos, incluídas no mercado de resíduos, que é o que se pretende implementar nos 

açores.  

A Secretária Marta Guerreiro tomou da palavra dizendo que começaria pela questão do 

Deputado Alonso Miguel. Disse ser importante desmitificar que a Central de Valorização 

Energética nada tem a ver com a existência ou não do armazenamento de energia. E que o 

que está em causa é a rentabilidade do projeto, o seu funcionamento em termos 

económicos. Porque, quando o projeto é analisado, é visto naturalmente a questão das 

receitas e que essa é uma componente importante. Referiu que a questão do 

armazenamento de energia, para o caso em concreto de São Miguel, é um desafio que o 

Governo já tem. Tem o desafio e tem o propósito precisamente de colocar na rede mais 

energia renovável, e isso só é possível se se puder armazená-la, caso contrário não se 

consegue fazê-lo. Referiu ser uma questão prévia que está a ser resolvida, e naturalmente 

isso vai permitir por um lado o objetivo que o Governo tem relativamente às energias 

renováveis, por outro permitirá a integração na rede da energia que for produzida pela 

Central de Valorização Energética.  

Relativamente à questão posta pela Deputada Bárbara Chaves disse que efetivamente 

existem indicadores de que há empresas que continuam, em termos de reciclagem, a 

manifestar interesse em operar no setor. Referiu que nos Açores temos um quadro de 

incentivos bastante atrativo em termos de investimento, que abrange inclusivamente a 

questão da reciclagem e que, portanto, há condições para na Região continuarmos a ter 

empresas, operadores, nesse caso em concreto, interessados neste segmento de negócio 

que está cada vez mais atrativo, no âmbito da economia circular de que hoje se fala muito.  
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4. Visita à Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da ilha 

Terceira – TERAMB.  

 No dia 5 de maio de 2017 os deputados que integram a CAPAT procederam à visita às 

instalações da TERAMB, empresa intermunicipal responsável pela gestão da Central de 

Valorização Energética (CVE) da ilha Terceira. Na reunião, que precedeu a visita às 

instalações, o Presidente da Comissão, Deputado Francisco Coelho (PS), procedeu a uma 

explanação sobre os motivos da visita, enquadrando-a no âmbito da análise à Petição 

“Contra a Incineração na ilha de São Miguel”. Na reunião, o Presidente do Conselho de 

Administração da TERAMB, Eng.º Paulo Monjardino, informou que a CVE da ilha 

Terceira tem uma capacidade de tratamento de resíduos de 50 mil toneladas por ano, 

apresentando já um bom desempenho com o processamento de 40 mil toneladas por ano. 

Referiu que a CVE tem capacidade para processar praticamente todas as tipologias de 

resíduos, com exceção daquelas em que, para tratamento, careçam de atingir temperatura 

superior a 1100 graus. Referiu que, nas atuais instalações, existe uma unidade de pré-

tratamento de subprodutos animais, onde são recebidos na mesma, subprodutos 

provenientes de outras ilhas dos Açores para além dos produzidos na ilha Terceira. Referiu 

ainda que a laboração da CVE incorporou cerca de 10 mil resíduos mineralizados, processo 

que inicialmente não tinha sido previsto e que tem um custo de 30 euros por tonelada. 

Relativamente à situação energética, o Administrador da TERAMB referiu que este é um 

processo difícil de otimizar e que está a ser trabalhado de forma a uma maior rentabilidade 

mas que os parâmetros de qualidade do ar e de eficiência energética estão a ser cumpridos, 

situação que ocorreu desde o primeiro ano de laboração da CVE. Disse a esse propósito 

que é pretensão da TERAMB proceder à reconversão de todo o espaço envolvente à CVE, 

para que a energia a consumir em toda a zona fosse a produzida pela Central. Foi ainda 

referido na reunião a existência de 3 estações de qualidade do ar, que tem apresentado 

resultados muito positivos em termos de qualidade do mesmo. Acontecendo também com 

o controlo de odores, em que os condensadores existentes minimizam esse 

constrangimento. Abordado sobre a possibilidade de utilização do biogás, o 
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Administrador da TERAMB referiu que, ao contrário do que acontece na ilha de São 

Miguel, as células do antigo aterro intermunicipal da ilha Terceira são muito pequenas, o 

que inviabiliza a produção e aproveitamento do biogás. Relativamente aos resíduos 

passíveis de serem reciclados, refere que os mesmos não são aceites na CVE, sendo de 

opinião que uma unidade TMB não iria ser vantajosa para o processo, considerando que 

iria onerar a operação. Por fim, o Presidente da TERAMB referiu que a CVE da ilha Terceira 

tem capacidade para responder às necessidades de tratamento de resíduos de outras ilhas 

dos Açores, para além dos que já recebe. Após a reunião, os Deputados da CAPAT 

procederam a uma visita às instalações da CVE, acompanhados por técnicos da Central. 

  

5. Representante da QUERCUS, Rui Teixeira. 

O representante da Quercus, Dr. Rui Teixeira, foi ouvido, através de videoconferência a 

partir de Ponta Delgada, em reunião da CAPAT, do dia 5 de maio de 2017, que se realizou 

na delegação da Assembleia da ilha Terceira, na cidade de Angra do Heroísmo. Iniciou a 

sua intervenção referindo que no entender da QUERQUS o sistema de incineração não é o 

mais adequado nem para a ilha Terceira, nem para a ilha de São Miguel. Referiu também 

que a QUERQUS apresentou uma queixa, no ano 2013, contra construção da CVE da ilha 

Terceira, junto de instâncias europeias com o argumento de que a mesma não respeita as 

normas europeias, nem as nacionais. No seu entender as CVE não respeitam o PERSU 2020, 

em que o que é prioritário é a reciclagem dos resíduos em detrimento da incineração. 

Ainda em relação à incineradora da ilha Terceira referiu que aquela não atingiu as metas 

propostas e que está sobredimensionada, teme que o mesmo aconteça com a incineradora 

prevista para a ilha de São Miguel. 

Referiu que há vários pontos negativos no processo de incineração, dando como exemplo 

o processo de filtragem, bem como os aspetos económicos, como o caso da incineradora da 

ilha da Madeira. Referiu que as pessoas que gerem o processo de filtragem, no caso da 

Madeira, são as mesmas que trabalham para a empresa detentora da incineradora, o que, 
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no seu entender, pode levar a um menor rigor. Na sua opinião o assunto deve ser tratado 

de forma rigorosa, com a monitorização e o controlo a serem feitos por pessoas externas. 

Quanto às questões de saúde pública evidenciou que existem várias pessoas que morreram 

por legionela por via da incineradora. Referiu que há um estudo feito por uma médica, 

sobre as consequências e danos ambientais ligados à incineração de resíduos, que leva a 

essa conclusão.  

Voltando à incineradora da ilha Terceira referiu que de facto houve uma redução de 

resíduos a irem para o aterro mas que acontece em qualquer processo de tratamento de 

resíduos. No que diz respeito às metas referiu que não encontrou dados em lado nenhum, 

no entanto, acha que o caso da TERAMB deve ser devidamente analisado, acha que as 

metas não estão a ser cumpridas, que o sistema está a ser um fiasco, porque andam a 

desenterrar o lixo dos aterros para incinerar para a tornar minimamente rentável. Não 

tendo nada contra a incineração, em sua opinião, existe alternativas à incineração mais 

rentáveis e menos nocivas para a saúde pública.  

No caso da CVE prevista para São Miguel deve queimar os resíduos preferencialmente nas 

horas de maior consumo e não à noite como o previsto, este é um dos aspetos que levam a 

QUERQUS a ter uma posição desfavorável. 

No que diz respeito ao argumento referido na Petição de que “o custo da incineradora 

corresponde a cerca de 20% dos fundos europeus para a gestão de resíduos destinados a 

Portugal até 2020, impedindo o financiamento de projetos ambientalmente mais 

sustentáveis” não está de acordo com o argumento e acha mesmo que não é aceitável, até 

porque se esses 20% fossem utilizados para a produção de energia seriam bem utilizados. 

De seguida interveio o Deputado Alonso Miguel (CDS-PP) que solicitou ao Dr. Rui 

Teixeira que explicasse porque refere que a incineradora não está de acordo com as normas 

europeias, uma vez que a União Europeia continua a apoiar a construção da incineradora 

em São Miguel. 
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Em resposta o Dr. Rui Teixeira referiu que acha que as normas europeias e nacionais dão 

ênfase à priorização da reciclagem. No entanto, tem conhecimento que a incineração não 

está fora dos objetivos da União Europeia. Na sua opinião a incineração cabe no tratamento 

dos resíduos, a dimensão prevista para a incineradora de São Miguel é que, em seu 

entender, está sobredimensionada. Reforçou a sua opinião dizendo que só se deve 

incinerar os resíduos não tratáveis transformando-os em valorização energética. Outra 

vertente muito importante é o trabalho de promoção de recolha seletiva que tem que se 

fazer em São Miguel, nomeadamente junto dos particulares, das empresas, das 

instituições, das escolas e da própria Universidade dos Açores. Disse ter conhecimento da 

existência de pequenas lixeiras (ilegais) por toda a ilha de São Miguel e que não levar a 

situação em conta é um erro muito grande que poderemos pagar num futuro próximo. 

Referiu que um bom exemplo de tratamento de resíduos é a estação de resíduos Nordeste 

Transmontana. 

A Deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD) interveio referindo o facto de a Quercus 

não ser contra a incineração atendendo que poderá trazer valor energético e questionou 

sobre qual a opinião sobre a dimensão da incineradora prevista, atendendo que ao mesmo 

tempo vai ser construída uma Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico. 

A Deputada Bárbara Chaves (PS) interveio referindo que a nível regional 

(independentemente do PERSU 2020) temos em vigor o PEPGRA, que vigorará até 2020. 

Questionou se, na opinião da QUERCUS, é preferível termos a incineração que faz a 

queima de resíduos indiferenciados não passíveis de serem reciclados ou se será preferível 

os aterros sanitários, uma vez que não havendo incineração haverá necessidade de se 

manter os mesmos. Questionou ainda sobre as lixeiras ilegais se, no entender da 

QUERCUS, o trabalho dos Vigilantes da Natureza nesta matéria é suficiente ou se é 

necessário fazer-se outro tipo de trabalho.  

O Dr. Rui Teixeira referiu que em seu entender o trabalho dos vigilantes da Natureza não 

é suficiente no combate às lixeiras ilegais, que é necessário fazer-se mais algum trabalho, 
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por exemplo, haver uma coordenação entre os Serviços do Ambiente e os serviços da GNR. 

Relativamente ao aterro versus incineradora disse que há que pensar também nas 

Unidades TMB que funcionam nos Açores e bem. Referiu que nesta área, nos Açores, tem-

se feito um bom trabalho de tratamento de resíduos urbanos, nomeadamente na separação 

de lixos e na reciclagem dos mesmos, em algumas ilhas.  

Quanto à dimensão da incineradora prevista para São Miguel, em seu entender, está 

sobredimensionada. Bem como a incineradora da ilha Terceira, referindo mais uma vez 

que a Quercus apresentou uma queixa junto das instituições da União Europeia sobre a 

CVE da ilha Terceira, sendo que a resposta foi pouco percetível e veio dois anos depois, ou 

seja, já com a incineradora construída e em funcionamento. 

 

6. Audição da Associação Zero, Rui Berkemeier 

O representante da Associação Zero, Rui Berkemeier, foi ouvido, em reunião da 

SubCAPAT, do dia 12 de maio de 2017, que se realizou no Hotel Altis, em Lisboa. Iniciou 

a sua intervenção dizendo que acompanha as questões ambientais nos Açores há 15 anos. 

Que, na sua opinião, há uma ausência de estudos comparativos por parte do Governo 

Regional, AMISM e AMRAA.  

Referiu que relativamente à construção de uma CVE em São Miguel há um movimento 

social muito importante sem conotação política que tem trazido contributos (também 

através de artigos nos jornais) muito interessantes. Nos últimos meses o movimento 

“Salvar a Ilha” tem trazido à discussão em São Miguel a construção da incineradora.  

Disse que a posição da Associação Zero não é dogmática relativamente à incineradora, no 

entanto, acham que o projeto é megalómano e que levará à “morte” da reciclagem em São 

Miguel, destruindo a necessidade de reciclar. 

Fez referência ao facto de no continente português, na zona de Lisboa, a meta de reciclagem 

(onde há uma incineradora) ser de 42%, e no Porto é de 30%. A meta nacional é de 50%. 
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Dizendo que se pode concluir que onde há incineradora há menos reciclagem. Não é contra 

a incineradora mas contra o sobredimensionamento da incineradora prevista. Referenciou 

o facto de a AMISM dizer que embora a capacidade prevista seja de 80 mil toneladas pode 

funcionar com menos, mas na realidade as outras incineradoras também o são mas não 

resultaram. Na realidade os resíduos são todos incinerados.  

A Deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD) perguntou se pelo facto de a CVE 

prevista estar sobredimensionada não irá haver risco de incentivo à produção de resíduos. 

O responsável da Associação Zero, Rui Berkemeier respondeu que não leva ao aumento 

da produção de resíduos mas sim ao desincentivo das boas práticas, e que há que tomar 

medidas agora, uma vez que as metas comunitárias atualmente são de 50% de recicláveis, 

mas que a meta comunitária para 2020/2025 é de 65%. 

Referiu que há um estudo da AMISM que aponta que o que está previsto para a UTMB de 

São Miguel é aproveitar 2% de resíduos recicláveis e que são valores muito baixos mesmo 

para as UTMB que funcionam muito mal. Defendeu ainda que a criação de uma UTMB 

leva à criação de postos de trabalho porque obriga à separação de resíduos. 

O Deputado Paulo Estevão (PPM) referiu que na visita que a Comissão efetuou à CVE da 

ilha Terceira percebeu-se que a mesma estava sobredimensionada, tendo a Comissão sido 

informada que estão a fazer a mineração de resíduos do aterro sanitário. Questionou o 

representante da Associação Zero sobre se a CVE da TERAMB poder absorver os resíduos 

de São Miguel e se a mineração é muito cara. 

O responsável, Rui Berkemeier, respondeu que sim, que, no seu entender, a CVE da 

Terceira pode absorver os resíduos de São Miguel, mas sabe que é um cenário que não foi 

estudado. Quanto à mineração respondeu que sim, que é muito cara. 

A Deputada Zuraida Soares (BE) perguntou qual a opinião da Associação Zero sobre o 

facto de a AMISM/MUSAMI nunca pôr a possibilidade de a CVE da TERAMB assumir os 

resíduos da ilha de São Miguel. Perguntou também sobre o facto de haver uma reavaliação 
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do processo ao mesmo tempo em que já foi adjudicada a CVE para 80 mil toneladas. 

Referiu que a UTMB só aparece agora, embora se diga que a mesma será construída 

primeiro, assim sendo qual a opinião da Associação sobre a situação. E se, considerando 

este facto, será mesmo necessário a construção de uma incineradora em São Miguel. 

O Presidente da Comissão, Deputado Francisco Coelho (PS),  perguntou que quantidade 

de resíduos, em toneladas, seriam necessários para que uma incineradora, 

independentemente de ser Terceira ou São Miguel, ser viável. 

O responsável da Associação, Rui Berkemeier, respondendo ao Deputado Francisco 

Coelho disse que para São Miguel (considerando todos os resíduos) a ordem de grandeza 

será sempre inferior às 40 mil toneladas. Mas se houver um sistema de recicláveis de 

recolha de porta a porta e o pagamento pela produção de resíduos e não em função da taxa 

de utilização da água (sendo só cobrado o que não for reciclado) vai ser necessário uma 

capacidade muito inferior. 

Quanto às questões da Deputada Zuraida Soares (BE) disse que os municípios de São 

Miguel nem sequer querem estudar a possibilidade de utilizarem a incineradora da 

Terceira. Não estudaram o que se passa na TERAMB e com a incineradora da Madeira, que 

aquando da crise vivida pelo nosso país fechou a combustão e usou só a incineradora, e 

que neste momento não se sabe se vai haver uma UTMB à cabeça ou não. Reforçou que, 

no seu entender, deveria era parar-se com o processo, indemnizar-se quem de direito e 

refazer-se todo o projeto. No seu entender, avançar com o projeto como está é gestão 

danosa, com a agravante de não gerar postos de trabalho. Para os resíduos de animais 

deveria ser criada uma fábrica para produção de alimento agropecuários e assim criar-se 

postos de trabalho. Referiu por fim que a recolha dos resíduos reciclados é da 

responsabilidade das Câmaras Municipais e a receita financeira que dela advém é da 

AMISM – o que quer dizer que as autarquias não têm incentivo nenhum para a recolha 

seletiva. Por isso a UTMB não foi abordada por não haver interesse por parte das 

autarquias. 
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O Deputado Alonso Miguel (CDS-PP) perguntou sobre o que fizeram as Associações 

ambientalistas, nomeadamente a Associação Zero, aquando da construção da incineradora 

na ilha Terceira. 

O responsável, Rui Berkemeier, disse que aquando da construção da incineradora da ilha 

Terceira a Associação Zero não existia e que naquela altura fazia parte da Quercus. Referiu 

que, no entanto, na altura da construção da CVE da ilha Terceira o que lhes foi entregue 

foi um projeto onde constava a construção de uma UTMB e uma CVE, só no fim do 

processo é que houve uma alteração de intenções e foi construída unicamente uma CVE 

por incineração. Finalizou referindo que todos têm que fazer o seu papel para melhorar as 

questões ambientais, que não solucionaremos as questões ambientais em São Miguel se 

não houver a construção da incineradora mas que temos de dar o nosso contributo para 

melhorá-las. 

7. Visita à empresa Serviços Intermunicipalizados de Gestão de Resíduos do 

Grande Porto-LIPOR. 

A SubCAPAT visitou, no dia 1 de junho de 2017, a LIPOR, Empresa Municipal responsável 

pela gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos da Área Metropolitana do Porto. Na 

reunião de trabalho mantida entre os deputados da subcomissão e as chefias dos vários 

departamentos da LIPOR, o Presidente da CAPAT, Deputado Francisco Coelho (PS), 

procedeu a uma explanação genérica sobre os objetivos e pressupostos da visita, tendo 

apresentado as preocupações e as pretensões dos subscritores da petição em análise.  

Em representação da empresa, o Administrador da LIPOR, Eng.º Fernando Leite, 

procedeu à apresentação da LIPOR, referindo que esta é a entidade que procede à 

valorização energética dos resíduos produzidos em municípios da Área Metropolitana do 

Porto, onde se inclui um corpo técnico que procedem à gestão de todo o processo. Referiu 

que a LIPOR, empresa pública detida por câmaras municipais, tem um conselho de 

administração próprio, não executivo, não remunerado, que reúne periodicamente. 

Relembrou que em 1980 existiam lixeiras a céu aberto, e que era, já naquela altura, a 
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necessidade de as erradicar, havendo o objetivo de se conceber um sistema de gestão de 

resíduos com um horizonte de projeto de 25 anos. Para tal, as autarquias procederam a um 

estudo sobre as várias tecnologias e soluções disponíveis, tendo chegado à conclusão de 

que a melhor forma de dar resposta às 1200 toneladas produzidas por dia seria a instalação 

de uma Central de Valorização Energética, sem descorar a existência de uma central de 

triagem, uma unidade de compostagem para dar resposta a cerca de 40% dos resíduos 

urbanos biodegradáveis, assim como a necessidade de existir um aterro sanitário de apoio 

ao sistema. Referiu que esta gestão integrada de resíduos se revela equilibrada económica 

e financeiramente, em que o lucro de cerca de 5 milhões de euros é totalmente reinvestido 

nas unidades, sendo que são as respetivas autarquias a proceder a esse investimento. 

Continuou a sua intervenção dizendo que, em termos sociais, atualmente não existe 

oposição à existência desta unidade por parte da população, sendo que no início foi 

constituída uma equipa de trabalho de campo, composta por 4 técnicos, com o intuito de 

esclarecerem a população sobre o processo, sobre as vantagens e os problemas associados 

à instalação de uma unidade de valorização energética. Referiu que atualmente existe uma 

comissão de acompanhamento constituído por eleitos e juntas de freguesia dos vários 

concelhos, que reúnem periodicamente com a LIPOR, de forma a estarem sempre 

informados sobre o modo de gestão do sistema, referindo que não há qualquer restrição 

em termos de transmissão de informação a essa comissão de acompanhamento e que em 

todas as reuniões de Assembleia de Freguesia existe um ponto relativamente ao 

acompanhamento do funcionamento da CVE. Na intervenção referiu que a energia 

produzida é totalmente reaproveitada, incluindo o aproveitamento do vapor para o 

funcionamento do Aeroporto do Porto. Relativamente à petição em análise na CAPAT, o 

técnico da LIPOR referiu que têm acompanhado o processo de conceção da futura CVE de 

São Miguel, sugerindo que, relativamente ao TMB, deve ser analisada a situação existente 

no Continente Português, defendendo que é uma tecnologia que não se adequa às 

características dos resíduos produzidos porque tem muita gordura e humidade, e que, 

relativamente aos sistemas em Portugal Continental, recorrendo aos TMB, não tem sido 
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possível baixar dos 50% a deposição de resíduos em aterro. Foi referido ainda que têm 

conhecimento de que na CVE de São Miguel não se pretende apenas proceder ao 

tratamento de resíduos urbanos, mas sim também de outras tipologias de resíduos, 

atualmente com destinos finais precários e que a CVE dará resposta aos mesmos. Disse ser 

também ainda referido por técnicos da LIPOR, que o TMB e o processo de reciclagem têm 

muitos resíduos rejeitados, o que quer dizer que parte considerável de resíduos acaba em 

aterro, defendendo que esta fração deveria ser encaminhada para valorização energética. 

Durante a reunião, intervieram os Deputados Catarina Chamacame Furtado (PSD), 

Alonso Miguel (CDS-PP), Francisco Coelho (PS) e Bárbara Chaves (PS), questionando 

sobre aspetos específicos e relacionados com o funcionamento da CVE da LIPOR. Seguiu-

se uma visita ao sistema de tratamento de resíduos da LIPOR.  

 

8. Visita à empresa Resíduos do Nordeste, EIM, SA. 

A SubCAPAT visitou, no dia 5 de julho de 2017, a Empresa Resíduos do Nordeste, EIM, 

SA., responsável pela gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos do Douro Superior, 

Terra Fria do Nordeste Transmontano e Terra Quente do Nordeste Transmontano. Na 

reunião de trabalho mantida entre os deputados da comissão e as chefias dos vários 

departamentos da empresa, o Presidente da CAPAT, Deputado Francisco Coelho (PS), 

procedeu a uma explanação genérica sobre os objetivos e pressupostos da visita, tendo 

apresentado as preocupações e as pretensões dos subscritores da petição em análise. O 

responsável da empresa iniciou a sua intervenção referindo que se estima um grande 

aumento de resíduos para aterro e que, num futuro próximo, vão ter um grande problema 

para resolver, no entanto, referiu que estão a fazer um estudo para resolver esse problema. 

Referiu ainda que, para além dos aterros serem muito caros, a nível comunitário já não tem 

financiamento. Referiu também que o aterro da Região Norte tem capacidade só para mais 

cinco anos e que, neste momento, estão a estudar uma solução para aumento do aterro 

considerando que é um processo muito burocrático e moroso. 
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O composto produzido para a agricultura é normalmente escoado, no entanto, em anos 

mais chuvosos não conseguem escoar o produto, havendo necessidade de maior 

capacidade de armazenamento. Aludiu que a rendibilidade do composto é baixa por ser 

vendido a um preço muito baixo para poder ter saída para o mercado. Disse que a grande 

dificuldade é a não reciclagem por parte das pessoas e que se continua a por muitos 

resíduos que deveriam ser reciclados e que vão para os indiferenciados.  

O Deputado Francisco Coelho (PS) questionou sobre a percentagem da recolha seletiva. 

Foi respondido que é de 7%. Foi dito ainda que, no entanto, dos restantes resíduos 

indiferenciados que entram na UTMB cerca de 50% são separados para reciclagem e têm 

aceitação no mercado. Relativamente à separação de resíduos por parte da população não 

se verificou um aumento depois da implementação da UTMB. Foi referido que a empresa 

está a pensar apostar mais na sensibilização para a recolha seletiva. Referiram ainda que a 

UTMB não evita a incineração, assim como não evita o aterro. Neste momento estão com 

dificuldade em conseguirem terrenos para aterro – contamina os terrenos à volta e na zona 

onde está implementado em terrenos protegidos. Poderiam enviar o refugo para a LIPOR 

mas neste momento aquela empresa não tem capacidade para receber mais lixo, para além 

de o transporte ser muito caro. O aterro é também uma solução muito cara.  

O centro de triagem tem 8 trabalhadores. A recolha de indiferenciados é de 52 352 

toneladas e proveniente da recolha seletiva 2 982 toneladas. 

Terminam os anos sempre com resultados líquidos positivos: a diferença entre a despesa 

e a receita é cobrada aos munícipes. As receitas da produção de energia e venda dos 

compostos têm vindo a diminuir o que leva a um aumento das despesas por parte das 

autarquias. O País tem um problema para resolver com os aterros na Região Norte. 
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9. Audição de José Manuel Bolieiro 

O atual presidente da AMISM, Dr. José Manuel Bolieiro, foi ouvido em reunião da CAPAT, 

no dia 12 de janeiro de 2018, em Ponta Delgada, e fez-se acompanhar do Administrador 

Delegado da MUSAMI, Dr. Carlos Botelho. 

Fez uma introdução e referiu que a Associação de Municípios de São Miguel constituiu 

uma empresa, a MUSAMI, para gerir o Ecoparque de São Miguel. Sendo a sua tutela 

assegurada pela AMISM. Referiu que a posição dos órgãos daquela Associação é de 

cooperação, reforçando que as opções para a contratação pública para a incineradora 

foram tomadas por unanimidade e que no momento nada se alterou. Referiu que o que 

aconteceu de facto foi uma das empresas concorrentes ter recorrido da decisão do júri pela 

sua exclusão do concurso e não pela configuração do tratamento de resíduos sólidos. 

Informou que, neste momento, o processo aguarda decisão do tribunal. Disse ainda que, 

entretanto, e após discussão pública sobre a construção da CVE por incineração em São 

Miguel a AMISM/MUSAMI decidiu incluir no projeto a construção de uma UTMB. 

Quanto à decisão sobre a construção de uma CVE por incineração em São Miguel mantém-

se a decisão inicial que foi tomada por unanimidade. 

Em período de pedidos de esclarecimento, a Deputada Zuraida Soares (BE) questionou 

sobre o que convenceu o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel 

Bolieiro, que a opção pela incineração era melhor para tratamento dos resíduos sólidos de 

São Miguel. Referiu que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) menciona que as CVE 

são viáveis desde que complementares às UTMB, questionando o Presidente sobre esta 

referência da APA. Perguntou também sobre o que pensa o Presidente quanto à recolha 

seletiva em São Miguel, se achava que a recolha seletiva é uma realidade ou não. 

Por fim, questionou sobre a unanimidade que diz haver na decisão sobre a construção da 

CVE em São Miguel dizendo que é público que não foi assim tão clara, nomeadamente a 

posição do Presidente da autarquia da Ribeira Grande, segundo maior Concelho da ilha. 
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O Presidente da AMISM, José M. Bolieiro, respondeu dizendo que a solução que inclui 

uma CVE está incluído no PEPGRA, mas tem também como objetivo o encerramento do 

aterro sanitário e o cumprimento do PEPGRA. Referiu que as consultas técnicas feitas 

apontam para aquela solução, ou seja na construção de uma CVE por incineração. No 

entanto, referiu ser importante que os municípios façam, e, no seu entender, estão a fazê-

lo, uma recolha seletiva, dizendo que o atual projeto da CVE prevê também uma UTMB 

para os resíduos que possam ser tratados. Os resíduos que passarão para a incineradora 

serão só os que não possam ter outro tipo de tratamento.  

Quanto à recolha seletiva disse não ser ainda uma realidade e que há um longo caminho a 

fazer. Referiu que os Municípios de São Miguel estão a fazer todos os esforços, mas que 

ainda não atingiram todo o potencial. Quanto à decisão pela construção da CVE informou 

que, na AMISM, a mesma foi tomada por voto, e que a votação, que é o mecanismo que 

transmite qual a decisão de cada Município, foi clara e unânime pela construção da CVE 

por incineração. Quanto às considerações opinativas disse não se pronunciar. 

A Deputada Zuraida Soares questionou sobre o facto de se ter tomado uma decisão sem 

se saberem os resultados da recolha seletiva. 

A Deputada Catarina Chamacame Furtado questionou o Presidente da AMISM sobre qual 

a contribuição da UTMB a montante da CVE. E qual o custo da construção da CVE. 

O Presidente da AMISM, José Manuel Bolieiro, respondeu dizendo que as questões 

levantadas já tinham sido respondidas pelo anterior presidente da AMISM, Dr. Ricardo 

Rodrigues, aquando da sua audiência na Comissão, por isso, não iria objetar novamente 

sobre o assunto. 

A Deputada Zuraida Soares retorquiu dizendo que depreendia que o atual Presidente da 

AMISM não estava disponível para esclarecer a comissão. 

O Presidente da AMISM, José Manuel Bolieiro, disse não se tratar de não querer 

responder. O facto é que as questões já tinham sido respondidas.  
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A Deputada Bárbara Chaves interveio dizendo que achava importante fazer-se um ponto 

de situação do processo uma vez que há uma Providência Cautelar e porque a presente 

Petição pode subir a Plenário antes da decisão do Tribunal. Referiu que o instrumento que 

vigorava aquando da tomada de decisão, por parte da AMISM, sobre a construção de uma 

CVE por incineração era ainda o PERSU, referiu que era então presidente da AMISM, Rui 

Melo. Por fim, questionou sobre a possibilidade de haver algum atraso na decisão do 

Tribunal e, se houver, se se pode perder os apoios comunitários. Perguntou se assim 

acontecer qual o destino final dos resíduos em São Miguel. 

O Presidente da AMISM, José Manuel Bolieiro, disse que relativamente à questão posta 

não há nada de novo para dizer, não há fatores que levem à alteração da decisão tomada. 

Quanto aos fundos comunitários a questão será ponderada conforme a decisão do 

Tribunal. Disse ser também uma preocupação da AMISM e que se realmente houver atraso 

do Tribunal poderão perder-se os Fundos Comunitários. 

O Deputado José Contente questionou sobre se o processo jurídico pode atrasar a 

implementação da estratégia e não alterá-la e se o desenvolvimento da questão jurídica vai 

condicionar a decisão já tomada. 

O Presidente da AMISM, José Manuel Bolieiro, respondeu referindo que o que está em 

causa para os autarcas é o processo de Contratação Pública, que está em avaliação 

judiciária e que avaliação política já foi feita. E nesta medida não podemos ter novidades. 

Referiu que qualquer reflexão ou necessidade dela será depois da decisão do Tribunal. 

Disse que se não houver anulação por parte do Tribunal então o processo decorrerá 

normalmente. Os atrasos também serão avaliados pela AMISM e pela MUSAMI. 

Outros pareceres: 

Os pareceres solicitados e recebidos à data de aprovação deste relatório são anexos do 

mesmo. 
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Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 

_______________________________________________________________________________ 

 
Concluídas as diligências realizadas no âmbito da apreciação da Petição n.º 3/XI, a 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho aprovou, por unanimidade, 

as seguintes conclusões: 

1. A presente petição tem como principal objetivo a suspensão imediata do processo de 

construção da incineradora em São Miguel, bem como a reformulação do projeto do 

Ecoparque da ilha de São Miguel, para que sejam introduzidas tecnologias alternativas 

à incineração com vista à implementação de um sistema integrado de tratamento de 

resíduos que vise a sustentabilidade ambiental e a proteção da saúde pública, tendo 

efeitos positivos na economia da Região. 

2. Os peticionários propõem:  

a) A adoção de tarifas de gestão de resíduos domésticos que incentivem a 

separação, incluindo dos resíduos orgânicos, e sejam acompanhadas por 

sistemas eficazes de recolha seletiva;  

b) A construção de um sistema de tratamento mecânico e biológico moderno, eficaz 

na separação dos resíduos, seguro e com condições dignas de trabalho para os 

seus operadores;  

c) A aplicação de apoios à indústria de reciclagem locais, que acrescentem valor e 

o retenham na Região;  

d) A criação de legislação que restrinja severamente as embalagens descartáveis, 

de forma a favorecer a produção local quer do artigo de consumo quer das 

respetivas embalagens. 

3. Os peticionários consideram: 
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a) Que os Centros de Processamento de Resíduos da Região potenciam a 

reciclagem de resíduos produzidos, dando como exemplo as elevadas 

percentagens de reciclagem das ilhas Graciosa e Flores; 

b) Que existem dúvidas sobre o redimensionamento da CVE de São Miguel, assim 

como os custos associados à mesma. 

4. Os peticionários não rejeitam: 

a) A instalação de uma incineradora. Pretendem, no entanto, ver implementadas, 

previamente à construção da CVE por incineração, tecnologias ambientalmente 

menos prejudiciais, rejeitando a continuação da existência de aterros sanitários. 

5. A Associação de Municípios da Ilha de São Miguel aprovou, por unanimidade a 

construção de uma Central de Valorização Energética por Incineradora no âmbito do 

PEPGRA (Plano Estratégico e de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores). 

6. A Associação de Municípios da Ilha de São Miguel decidiu ainda pela construção de 

uma UTMB (Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico) previamente à construção 

da CVE por incineração, cuja negociação para o seu financiamento está a decorrer junto 

do Governo da República.  

7. O PEPGRA impõe a obrigatoriedade do cumprimento das metas de reciclagem e 

valorização definidas em termos comunitários. 

8.  A monitorização de controlo das emissões atmosféricas é definida, desde logo, pela 

legislação comunitária, assim como pela legislação regional subsequente. 

9. A empresa intermunicipal que gere a Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico 

(TMB) visitada no continente português, não resolve totalmente as questões associadas 

à gestão de resíduos, sendo necessária a existência de um aterro sanitário para o refugo 

daí resultante. Cumprindo, no entanto, as metas quer de reciclagem como de deposição 

de resíduos em aterro, estando a ponderar o envio do refugo para uma Central de 

Valorização Energética (CVE), apesar dos custos associados à operação.  

10. A empresa intermunicipal que gere a Central de Valorização Energética visitada no 

continente português é a mesma entidade que gere os resíduos recolhidos 
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seletivamente pelos diversos municípios, dando destino final a todas as tipologias de 

resíduos sem necessidade de recorrer à deposição de resíduos em aterro, à exceção da 

deposição de cinzas inertizadas. 

11. A empresa intermunicipal que gere os resíduos da ilha Terceira considera que tem 

instalada, no seu sistema de gestão de resíduos, uma CVE que tem capacidade para 

receber e tratar resíduos não recicláveis de outras ilhas para além daquelas que já 

acolhe. 

12. As Organizações não-governamentais de Ambiente ouvidas apresentaram 

preocupação quanto ao nível do cumprimento das metas de reciclagem, considerando 

que, em sua opinião, existe um sobredimensionamento do projeto da AMISM.  

Ponta Delgada, 09 de fevereiro de 2018 

A Relatora 

 

Maria da Graça Silva 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente, 

 
Francisco Coelho 

 


































