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m. Appiè esta Petição. Assineedi\/ülMüe. O.seu apoio émü^òjitípbrtatítè.
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' ^ Natureza esem du«^ pôr^nde-.m^ça'dps.AÇ»teá. Todás'as acçéese-põlfeâs voltadásiparà â; . '
defesa .e CqQsecyaç.ãq'|3&f3'atrimóníó;DàtütáÍ cdpsm^^
arquipejagp, para:p,çáadp.pó%a-e p^

•para afâvaiiear oseotorpo Xürtsmo ediriaínizárae'çDnpmia dp atqüipéJag-o. bs--A9bres têm fébàbida ''
oa maisdis^jtos gal_ardoes'iniérnac1^^ graças'suâ belezà^e eètàdd de cdntóríação;KraÍár fòi é
•émec|ssana.yma visãõ-'adegüãaaéambiçãópara investirem pmjèGtosgüé. '̂4íòmdVàm^"a''nd^^^^
excelênqa,güecaractenza:ós'.Açores; "

, : .• '• • i-" . ' >•' ',• ^ ••
S(^b:oíng^p|e^^ãp5preocupadqstíoin^^
ganhar .se.estiv^j:em;na^^^^ frente dasaçõés ppntra ás alterações cÜíTiátjcas,. seryindd dè modeb'
•pa,r^ outras, rejiofeç; Apredítamos qüe produzir nós Açòres'Xi.ará cónsumir nos-A^brés éàchbve-pará
-°'"f;í^?r|o?P^n?'TtÍCt^eg(pn3l.èjmplêmèmarbpri^^^^ dá'géâão âeteçrâdol^düzir ^
:ie,util.ízareTeçlciar.-.;., :• V,- "• ^ ^

pâo sêGoadLiná com a ip'díherá^o 'de^rostdU.ós;' P.élo cOnfrário .
-° susfeníayél; de resíduos, .articüíahdb ás-majs-mõdérfidb&cnDb^^^^ •"aparticipação a^iya. d^^ exempio&dé.gestãb cfe resíduos êde prátitías cívicab' '

eõótnbUem para uma:rnaidr.projeçãosoGioecplôg|Ga dós Açores. '• "' • • -í - •

ajdfihp'-):-:} W-.O

;O|̂ ao^Mpl0^a4Qr&^vetóinpmèn&;frágiíidadgs>c^ .
deXQrína jéçía.as,g[fèmaiiyasã-i(íclhe^^^^^^ ; •/•
processo de.inpínèrâGãd na ífha Terceira'. A-hierarnuífl riA® mÀfnHrie;.Hi=i '̂wrór>Ac.c^ov^Ar,+^A -^u

eurõpeias.

.Appiãmos ayaíorizáçãO"dè resíduos,; nia.s entendemos que queimà-lps éa. píor foi^a dèp-fazer '
porque é.prèlúd!c:iâi:para âsaúde pública e.ambieníe.-despèPdíçagTande parte;àp;áeu:-ppfencíál,-è . '
.•çolpca um'êntrayeimpprtanié ao desenvolvimento fegionaÍe.à'criação"de empríégo . ^
Por rn.qtivõs .çie fptçá major; cuja relevância .impo.rtapara ointeresse público, exigiiTios aSúspdnsãò '
imediata do prqc'essd,de cònsíruçâo da incfneradora, bem ppm.QJá jefòitnúlâçãd- çlo projetopo
'Ecoparque da ilhf deSãó Miguel; de forUTa -a qüè-sejám íhtroduijdàs íecriolégias alíemátivas'-a
inciné'raçãp, pom yiáta "â impiementaçào de um sistérfia IntégradQ dê tratamento de rêsfduospuè vise ,a
süsteníabilidade ambiental ea proteção 'da saúde públicá, tendo efeitos •positivos na economia da
região. . . . •



PROPOSTA

-aadoção de tarifasse sisfehias de gestão de resíduos dgmésticos.^que.incentiKem aseparação,
incluindo dós resíduos orgânicos, .e^ejam acompanhadas por-sisí^as eficazes dé reòolha .seletiva;
-ac.onstrução de um sistema dé tratamento'mecânico e híojóglco.moderno, eficaz na separação dos
resíduos, seguro ecom (^ndlções-c^goaç^de fr^ãjbo. para ps;seús bperadbreif'
-apoios ã Indústrias dé" fécíclãgèrn lôcaiSi que aérescérilem valore oreténham'.ná Região;

ACOWSibERÁR . , - r - -
-a iricirièi^ção^òònstíhji ama Vémépcia par^ aSaúde Pública, Ambiênté e-Economia da região;
-a incineração-esfá no úliiriio patamar dos processos de valorização energética•pfesehtes'há. *" '•
legislação regional;-•
-aíncineraçâo vai tornar iigpossível ocurriprimento fias-metas regionais-, nacionais eeuropéias;
-'a, incinera^gjé unia soiü^o errada-e yai po sentido contrário ao-do acordo de Paris;
-aineirierá^d constitui uma falsa valorização energética porque-impedé uma adequa.da valorização
dòsTeSíduos; " ,_ • . y
-a incineradora não-produz énergià renováveli ao contrário do qué é.referido noS documentos que
.fundamentam-a sua construção;' • ' . . -
- a mcinéradoraèstá-sobredimensionada
ocusto daincineradora corresponde a,cerca de 20%.dos fundos europeus para "a gestão de resíduos,

destinados a Pórtugal até 2020, Impedincio o.financiamento deprojetos ambiénfelmenfe mãls
sustentáveis.

^istem soluções viáVeís, mais econômicas', que proíegém asaúde, eoambiente eexigimos que esías
sejam Implementadas. Preíendéníoslevar esta contestação até às últimas consequêridás.

Consulte os dócumentos qu.e foram produzidos para g-ajudar a formar uma opinião sòbte este assunto"
LINK: https://www:facébook.com/salvarailha/ ' • •


