divulgação

h ^dZĠƵŵĂĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽƉƌŝǀ ĂĚĂƐĞŵĮŶƐůƵĐƌĂƟǀ ŽƐ͕ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽƉĞƐƐŽĂ
ĐŽůĞĐƟǀ ĂĚĞƵƟůŝĚĂĚĞƉƷďůŝĐĂ͕ ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽ ĞĐƌĞƚŽͲ>ĞŝŶǑ. 460/77, de 7 de Novembro, conforme despacho publicado em Diário da República, na II Série, nº 95,
de 22 de Abril de 1995;

INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO
DO CONCELHO DE ALCANENA

ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂh ^dZ͕ Ğŵϭϵϵϭ͕ ƐƵƌŐŝƵĐŽŵŽĨŽƌŵĂĚĞĂŐƌĞŵŝĂĕĆŽĚŽƐŝŶĚƵƐͲ
triais de curtumes do Município de Alcanena e da Câmara Municipal de Alcanena,
com a única ﬁnalidade da gestão do Sistema de Tratamento de Águas Residuais
Industriais de Alcanena;

A criação do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Alcanena foi a resposta
concertada entre o Estado, os industriais de curtumes e o Município para tornar
Perante a notícia publicada no passado dia 08 do corrente mês no jornal “O Miran- ĞĨĞĐƟǀ ĂĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞĐƵƌƚƵŵĞƐƉĞůŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞͲ
te” com a caixa “Câmara de Alcanena põe ﬁm à concessão do saneamento básico à síduos industriais, e ao mesmo tempo implementar a solução para o problema
ambiental da concentração de eﬂuentes das indústrias de curtumes no concelho
AUSTRA” e face às declarações que são atribuídas à Senhora Presidente da Câmara:
“... que a Câmara tentou que o contrato com a AUSTRA terminasse através de revo- de Alcanena, em coerência com o Protocolo celebrado em 28 de Março de 1987,
ŐĂĕĆŽƉŽƌĂĐŽƌĚŽŵƷƚƵŽ͕ ŵĂƐŶĂƷůƟŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂ' ĞƌĂůĚĂh ^dZ͕ ŶŽĮŶĂůĚĞ entre a Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais o Município de
Abril, os industriais não aceitaram essa proposta.”, o Conselho de Administração da Alcanena e as industrias de curtumes do Município;
AUSTRA e a direcção da APIC – Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes
não podem ﬁcar indiferentes a tal aﬁrmação e entendem que lhes cabe prestar o A CMA, por determinação estatutária integra sempre o Conselho de AdministraĕĆŽĚĂh ^dZ͕ ŝŶƚĞƌǀ ŝŶĚŽŶĂƌĞƐƉĞƟǀ ĂŐĞƐƚĆŽ͖
necessário esclarecimento público para a clariﬁcação da posição dos industriais de
curtumes associados da AUSTRA e da APIC.
A AUSTRA celebrou com o Município de Alcanena um contrato de concessão e
gestão do SISTEMA pelo prazo de 29 anos, que teve o seu início a 21 de Março de
Importa antes de mais esclarecer que na indicada Assembleia Geral da AUSTRA
que teve lugar no passado dia 24 de Abril os associados aprovaram uma proposta 1995;
ĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵşĂĂďĂƐĞŶĞŐŽĐŝĂůƉĂƌĂŽĐŽƌĚŽĚĞ
Revogação do contrato, que pela sua complexidade factual, histórica e jurídica enǀ Žůǀ ĞƌŝĂ͕ ƉĂƌĂƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌĞǀ ĞŶƚƵĂŝƐƋƵĞƐƚƁĞƐŽƵĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐŶĂĐŽŶĐƌĞƟǌĂĕĆŽĚĂ
ƐŽůƵĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ ƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐŶŽąŵďŝƚŽĚĞƵŵĂĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƉƌŽĐĞͲ
dimental.
Esta proposta que foi aprovada por uma larga maioria tem intrinsecamente por
pressuposto a aceitação do processo negocial tendente ao Acordo de Revogação
do contrato.

h ^dZ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽĞŶƟĚĂĚĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂĞŐĞƐƚŽƌĂĚŽ^/^dD ͕ ŝŶƚĞƌǀ ĞŝŽĞŵ
vários acordos, designadamente no Protocolo de 5 de Junho de 2009 celebrado
entre o INAG, I.P., a ARH do Tejo, IP., a CMA e a AUSTRA, e no Protocolo de 15 de
Abril de 2014 para a reabilitação do Sistema de Tratamento de Águas Residuais
de Alcanena e da Cascata do Mouchão de Pernes, em Santarém, entre a APA, os
Municípios de Alcanena e de Santarém e a AUSTRA;
h ^dZĠƟƚƵůĂƌĚĂƐůŝĐĞŶĕĂƐĚĂdZĞĚĂůŝĐĞŶĕĂĚĞƵƟůŝǌĂĕĆŽŶǑ>Ϭϭϯ ϲϭϱ͘ ϮϬϭϲ͘
RH5A, que lhe foi concedida pela APA em 30/09/2016, reunindo todas as condições de laboração e gestão do SISTEMA;

O que veio a não a alcançar uma deliberação favorável foi a proposta de Acordo de
ZĞǀ ŽŐĂĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůĂąŵĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵŝƵŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉŽƐƚŽăǀ ŽƚĂĕĆŽ
constante da ordem de trabalhos, em cujo clausulado se excluía desde logo qual- h ^dZƚĞŵƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĂĐƟǀ ĂŵĞŶƚĞŶĂƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞŵŽĚĞƌŶŝǌĂĕĆŽĚŽ^/^Ͳ
quer compensação ou reequilíbrio ﬁnanceiro à AUSTRA pela cessão antecipada do dD ͕ ĐŽŵŝŶǀ ĞƐƟŵĞŶƚŽĚŝƌĞĐƚŽʹ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƉĞůŽƐĚĞŵĂŝƐŝŶƚĞƌǀ ĞŶŝĞŶƚĞƐʹ ŶŽ
montante de cerca de 900.000 euros, no período de 1996 a 2011 e de cerca de
contrato.
3.500.000 euros de 2012 a 2017, aplicados na remodelação da rede de coletores,
A AUSTRA e a APIC e os industriais de curtumes de Alcanena nelas associados, sem- na requaliﬁcação da ETAR, do aterro de lamas, e do sistema para tratamento e
recuperação do crómio (SIRECRO). A AUSTRA entende que este esforço ﬁnanceiro
pre se manifestaram colaborantes e disponíveis para ser encontrada uma solução
negocial que fosse de encontro aos propósitos da Câmara, não podendo, porém, ĚĞǀ ĞĐŽŶƟŶƵĂƌĂĮŵĚĞŵĞůŚŽƌĂƌĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽ^/^dD 
recorrendo à melhor tecnologia disponível para o efeito. O corpo de conselheiros
aceitar uma solução “negocial” imposta como a única e possível.
técnicos da AUSTRA permite encarar este desiderato com inteira conﬁança. Assim
A situação controversa da manutenção ou não do contrato de concessão celebrado
entre a Câmara de Alcanena e a AUSTRA surge na sequência do pedido de parecer no Orçamento para 2018, aprovado na Assembleia Geral do dia 14 de Dezembro
ĨŽƌŵƵůĂĚŽăZ^ZƐŽďƌĞƐĞŽĂƌƟŐŽϳ ϴǑĚŽ ĞĐƌĞƚŽ͘ >Ğŝϭϵϰͬ ϮϬϬϵĚĞϮϬĚĞŐŽƐƚŽ ĚĞϮϬϭϳ ͕ ĞƐƚĆŽŝŶƐĐƌŝƚĂƐǀ ĞƌďĂƐĚĞĐĞƌĐĂĚĞϮ͘ ϭϬϬ͘ ϬϬϬĞƵƌŽƐĚĞƐƟŶĂĚĂƐ͕ ŶŽŵĞĂͲ
damente a:
era aplicável à AUSTRA.
- Implementação do projecto das “Raspas Verdes”, que integra o Protocolo celeNesse parecer a ERSAR conclui que a situação da AUSTRA, explicável pelo contexto brado entre a Agência Portuguesa do Ambiente, as Câmaras Municipais de AlcaŚŝƐƚſ ƌŝĐŽ͕ ĠĂơƉŝĐĂĞŶĆŽƐĞĞŶƋƵĂĚƌĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĞŵŶĞŶŚƵŵĚŽƐƋƵĂĚƌŽƐůĞŐĂŝƐ nena e Santarém e a AUSTRA;
- Sistema de Tratamento Terciário na ETAR;
em vigor e que não é desejável a manutenção da situação existente.
- Sistemas de Desodorização na Obra de Entrada da ETAR e Colectores.
Perante este parecer da ERSAR a AUSTRA solicitou a um professor de direito um parecer sobre as duas questões interligadas: a primeira sobre a validade do contrato
de Concessão celebrado com a Câmara Municipal de Alcanena face ao Decreto-Lei
194/2009; a segunda sobre a sujeição da situação existentes ao mesmo diploma.

h ^dZ͕ ŶĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĂƐƵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞ͕ ƚĞŵƉƌŽĐƵƌĂĚŽĂĐƟǀ ĂŵĞŶƚĞĐŽŶŚĞĐĞƌ
as melhores soluções técnicas e ambientais para a gestão de resíduos industriais
produzidos especiﬁcamente pelas indústrias de curtumes, tendo visitado diversos
ƐŝƐƚĞŵĂƐĞƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽŶŽĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽ͕ ƋƵĞƵƟůŝǌĂŵƚĠĐŶŝĐĂƐĞƚĞĐŶŽͲ
E ŽĞƐƐĞŶĐŝĂůĂƌĞƐƉŽƐƚĂĂĞƐƚĂƐĚƵĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐ͕ ĨŽŝŶŽƐĞŶƟĚŽƋƵĞŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ logias de ponta, reconhecidas mundialmente.
concessão celebrado entre a AUSTRA e a Câmara Municipal de Alcanena mantém
O SISTEMA comporta a totalidade das águas residuais da indústria de curtumes
a sua validade e que a situação existente no que respeita ao tratamento das águas
ƌĞƐŝĚƵĂŝƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐŶĆŽĠƐƵďƐƵŵşǀ ĞůĂŽĂƌƟŐŽϳ ϴǑĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐƵũĞŝƚŽĂ de Alcanena, que corresponde a cerca de 80% do volume total das águas residuais
tratadas na ETAR e das águas residuais urbanas que correspondem aos restantes
ƋƵĂůƋƵĞƌƵŵĚŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽĂĚŵŝƐƐşǀ ĞŝƐŶŽĂƌƟŐŽϳ ǑĚŽĐŝƚĂĚŽ ĞĐƌĞƚŽͲ>Ğŝ͘
20%.
Foi neste contexto, que se procurou apontar uma solução cujo enquadramento,
factual e jurídico, é complexo e por esse facto, historicamente reclamou, tal como
hoje reclama, a intervenção de diversos protagonistas com atribuições e interesses
ŶĂƐŽůƵĕĆŽ͘ ŝŶƚĞƌǀ ĞŶĕĆŽĐŽŶũƵŶƚĂĚĞĚŝǀ ĞƌƐĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐĞƉƌŝǀ ĂĚĂƐŶĂ
ƉƌŽĐƵƌĂĚĞƐŽůƵĕƁĞƐƉĂƌĂĂƉƌŽƐƐĞĐƵĕĆŽĚĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀ ĂƐĮŶĂůŝĚĂĚĞƐ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ
de resto, actualmente, expressamente prevista na designada “conferência proceĚŝŵĞŶƚĂů͕͟ ƌĞŐƵůĂĚĂƉĞůŽƐĂƌƟŐŽƐϳ ϳ ǑĞƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽſ ĚŝŐŽĚŽWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ Ž͘

Não está em causa a bondade da decisão políƟĐĂĚĂąŵĂƌĂƚĂŶƚŽŵĂŝƐƋƵĞĂdZ
e o perímetro concessionado são apenas parte da rede das águas residuais, cuja
gestão a Câmara quer delegar na empresa municipal.
O que está em causa é a forma como a Câmara entende executar a sua decisão
desconsiderando direitos históricos e jurídicos da AUSTRA.
A Administração da AUSTRA
C/C da Direcção da APIC

