
INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO
DO CONCELHO DE ALCANENA

Perante a notícia publicada no passado dia 08 do corrente mês no jornal “O Miran-
te” com a caixa “Câmara de Alcanena põe fi m à concessão do saneamento básico à 
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-
ŐĂĕĆŽ�ƉŽƌ�ĂĐŽƌĚŽ�ŵƷƚƵŽ͕ �ŵĂƐ�ŶĂ�ƷůƟ�ŵĂ��ƐƐĞŵďůĞŝĂ�' ĞƌĂů�ĚĂ��h^dZ�͕ �ŶŽ�Į�ŶĂů�ĚĞ�
Abril, os industriais não aceitaram essa proposta.”, o Conselho de Administração da
AUSTRA e a direcção da APIC – Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes
não podem fi car indiferentes a tal afi rmação e entendem que lhes cabe prestar o 
necessário esclarecimento público para a clarifi cação da posição dos industriais de 
curtumes associados da AUSTRA e da APIC.

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
ĚŽ��ŽŶƐĞůŚŽ�ĚĞ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƟ�ƚƵşĂ�Ă�ďĂƐĞ�ŶĞŐŽĐŝĂů�ƉĂƌĂ�Ž��ĐŽƌĚŽ�ĚĞ�
Revogação do contrato, que pela sua complexidade factual, histórica e jurídica en-
ǀ Žůǀ ĞƌŝĂ͕ �ƉĂƌĂ�ƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌ�Ğǀ ĞŶƚƵĂŝƐ�ƋƵĞƐƚƁĞƐ�ŽƵ�ĚŝĮ�ĐƵůĚĂĚĞƐ�ŶĂ�ĐŽŶĐƌĞƟ�ǌĂĕĆŽ�ĚĂ�
ƐŽůƵĕĆŽ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ �Ƶŵ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�ĞŶƟ�ĚĂĚĞƐ�ŶŽ�ąŵďŝƚŽ�ĚĞ�ƵŵĂ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ�ƉƌŽĐĞͲ
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.

O que veio a não a alcançar uma deliberação favorável foi a proposta de Acordo de
ZĞǀ ŽŐĂĕĆŽ�ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ�ƉĞůĂ��ąŵĂƌĂ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƟ�ƚƵŝƵ�Ž�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ƉŽƐƚŽ�ă�ǀ ŽƚĂĕĆŽ�
constante da ordem de trabalhos, em cujo clausulado se excluía desde logo qual-
quer compensação ou reequilíbrio fi nanceiro à AUSTRA pela cessão antecipada do 
contrato.

A AUSTRA e a APIC e os industriais de curtumes de Alcanena nelas associados, sem-
pre se manifestaram colaborantes e disponíveis para ser encontrada uma solução
negocial que fosse de encontro aos propósitos da Câmara, não podendo, porém,
aceitar uma solução “negocial” imposta como a única e possível.
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
ĨŽƌŵƵůĂĚŽ�ă��Z^�Z�ƐŽďƌĞ�ƐĞ�Ž�ĂƌƟ�ŐŽ�ϳ ϴǑ�ĚŽ��ĞĐƌĞƚŽ͘ �>Ğŝ�ϭϵϰͬ ϮϬϬϵ�ĚĞ�ϮϬ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�
era aplicável à AUSTRA.

Nesse parecer a ERSAR conclui que a situação da AUSTRA, explicável pelo contexto
ŚŝƐƚſ ƌŝĐŽ͕ �Ġ�Ăơ�ƉŝĐĂ�Ğ�ŶĆŽ�ƐĞ�ĞŶƋƵĂĚƌĂ�ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ�Ğŵ�ŶĞŶŚƵŵ�ĚŽƐ�ƋƵĂĚƌŽƐ�ůĞŐĂŝƐ�
em vigor e que não é desejável a manutenção da situação existente.

Perante este parecer da ERSAR a AUSTRA solicitou a um professor de direito um pa-
recer 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.

E Ž�ĞƐƐĞŶĐŝĂů�Ă�ƌĞƐƉŽƐƚĂ�Ă�ĞƐƚĂƐ�ĚƵĂƐ�ƋƵĞƐƚƁĞƐ͕ �ĨŽŝ�ŶŽ�ƐĞŶƟ�ĚŽ�ƋƵĞ�Ž�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĚĞ�
concessão celebrado entre a AUSTRA e a Câmara Municipal de Alcanena mantém
a sua validade e que a situação existente no que respeita ao tratamento das águas
ƌĞƐŝĚƵĂŝƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ�ŶĆŽ�Ġ�ƐƵďƐƵŵşǀ Ğů�ĂŽ�ĂƌƟ�ŐŽ�ϳ ϴǑ�Ğ�ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ƐƵũĞŝƚŽ�Ă�
ƋƵĂůƋƵĞƌ�Ƶŵ�ĚŽƐ�ŵŽĚĞůŽƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚĆŽ�ĂĚŵŝƐƐşǀ ĞŝƐ�ŶŽ�ĂƌƟ�ŐŽ�ϳ Ǒ�ĚŽ�ĐŝƚĂĚŽ��ĞĐƌĞƚŽͲ>Ğŝ͘

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
ŶĂ�ƐŽůƵĕĆŽ͘ ���ŝŶƚĞƌǀ ĞŶĕĆŽ�ĐŽŶũƵŶƚĂ�ĚĞ�Ěŝǀ ĞƌƐĂƐ�ĞŶƟ�ĚĂĚĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�Ğ�Ɖƌŝǀ ĂĚĂƐ�ŶĂ�
ƉƌŽĐƵƌĂ�ĚĞ�ƐŽůƵĕƁĞƐ�ƉĂƌĂ�Ă�ƉƌŽƐƐĞĐƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ƌĞƐƉĞĐƟ�ǀ ĂƐ�Į�ŶĂůŝĚĂĚĞƐ͕ �ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ�
de resto, actualmente, expressamente prevista na designada “conferência proce-
ĚŝŵĞŶƚĂů͕͟ �ƌĞŐƵůĂĚĂ�ƉĞůŽƐ�ĂƌƟ�ŐŽƐ�ϳ ϳ Ǒ�Ğ�ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ�ĚŽ��ſ ĚŝŐŽ�ĚŽ�WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ��ĚͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂƟ�ǀ Ž͘

���h^dZ��Ġ�ƵŵĂ�ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ�Ɖƌŝǀ ĂĚĂ�ƐĞŵ�Į�ŶƐ�ůƵĐƌĂƟ�ǀ ŽƐ͕ �ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ�ĐŽŵŽ�ƉĞƐƐŽĂ�
ĐŽůĞĐƟ�ǀ Ă�ĚĞ�ƵƟ�ůŝĚĂĚĞ�ƉƷďůŝĐĂ͕ �ŶŽƐ�ƚĞƌŵŽƐ�ĚŽ��ĞĐƌĞƚŽͲ>Ğŝ�ŶǑ. 460/77, de 7 de No-
vembro, conforme despacho publicado em Diário da República, na II Série, nº 95,
de 22 de Abril de 1995;

��ĐŽŶƐƟ�ƚƵŝĕĆŽ�ĚĂ��h^dZ�͕ �Ğŵ�ϭϵϵϭ͕ �ƐƵƌŐŝƵ�ĐŽŵŽ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĂŐƌĞŵŝĂĕĆŽ�ĚŽƐ�ŝŶĚƵƐͲ
triais de curtumes do Município de Alcanena e da Câmara Municipal de Alcanena,
com a única fi nalidade 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
ĞĨĞĐƟ�ǀ Ă�Ă�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ�ĚĂƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ĚĞ�ĐƵƌƚƵŵĞƐ�ƉĞůŽ�ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ�ĚŽƐ�ƌĞͲ
síduos industriais, e ao mesmo tempo implementar a solução para o problema
ambiental da concentração de efl uentes das indústrias de curtumes no concelho 
de Alcanena, em coerência com o Protocolo celebrado em 28 de Março de 1987,
entre a Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais o Município de
Alcanena e as industrias de curtumes do Município;

A CMA, por determinação estatutária integra sempre o Conselho de Administra-
ĕĆŽ�ĚĂ��h^dZ�͕ �ŝŶƚĞƌǀ ŝŶĚŽ�ŶĂ�ƌĞƐƉĞƟ�ǀ Ă�ŐĞƐƚĆŽ͖

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
1995;

���h^dZ�͕ �ĞŶƋƵĂŶƚŽ�ĞŶƟ�ĚĂĚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂ�Ğ�ŐĞƐƚŽƌĂ�ĚŽ�̂ /̂ d�D �͕ �ŝŶƚĞƌǀ ĞŝŽ�Ğŵ�
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^dZ��Ġ�Ɵ�ƚƵůĂƌ�ĚĂƐ�ůŝĐĞŶĕĂƐ�ĚĂ��d�Z�Ğ�ĚĂ�ůŝĐĞŶĕĂ�ĚĞ�ƵƟ�ůŝǌĂĕĆŽ�ŶǑ�>Ϭϭϯϲϭϱ͘ ϮϬϭϲ ͘
RH5A, que lhe foi concedida pela APA em 30/09/2016, reunindo todas as condi-
ções de laboração e gestão do SISTEMA;

���h^dZ��ƚĞŵ�ƉĂƌƟ�ĐŝƉĂĚŽ�ĂĐƟ�ǀ ĂŵĞŶƚĞ�ŶĂ�ƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽ�Ğ�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĕĆŽ�ĚŽ�̂ /̂ Ͳ
d�D �͕ �ĐŽŵ�ŝŶǀ ĞƐƟ�ŵĞŶƚŽ�ĚŝƌĞĐƚŽ�ʹ �ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ�ƉĞůŽƐ�ĚĞŵĂŝƐ�ŝŶƚĞƌǀ ĞŶŝĞŶƚĞƐ�ʹ �ŶŽ�
montante de cerca de 900.000 euros, no período de 1996 a 2011 e de cerca de
3.500.000 euros de 2012 a 2017, aplicados na remodelação da rede de coletores,
na requalifi cação da ETAR, do aterro de lamas, e do sistema para tratamento e 
recuperação do crómio (SIRECRO). A AUSTRA entende que este esforço fi nanceiro 
ĚĞǀ Ğ�ĐŽŶƟ�ŶƵĂƌ�Ă�Į�ŵ�ĚĞ�ŵĞůŚŽƌĂƌ�ĂƐ�ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ�ĚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�ĚŽ�̂ /̂ d�D ��
recorrendo à melhor tecnologia disponível para o efeito. O corpo de conselheiros
técnicos da AUSTRA permite encarar este desiderato com inteira confi ança. Assim 
no Orçamento para 2018, aprovado na Assembleia Geral do dia 14 de Dezembro
ĚĞ�ϮϬϭϳ ͕ �ĞƐƚĆŽ�ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ�ǀ ĞƌďĂƐ�ĚĞ�ĐĞƌĐĂ�ĚĞ�Ϯ͘ ϭϬϬ͘ϬϬϬ�ĞƵƌŽƐ�ĚĞƐƟ�ŶĂĚĂƐ͕ �ŶŽŵĞĂͲ
damente a:
- Implementação do projecto das “Raspas Verdes”, que integra o Protocolo cele-
brado entre a Agência Portuguesa do Ambiente, as Câmaras Municipais de Alca-
nena e Santarém e a AUSTRA;
- Sistema de Tratamento Terciário na ETAR;
- Sistemas de Desodorização na Obra de Entrada da ETAR e Colectores.

���h^dZ�͕ �ŶĂ�ƉƌŽŵŽĕĆŽ�ĚĂ�ƐƵĂ�Į�ŶĂůŝĚĂĚĞ͕�ƚĞŵ�ƉƌŽĐƵƌĂĚŽ�ĂĐƟ�ǀ ĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶŚĞĐĞƌ�
as melhores soluções técnicas e ambientais para a gestão de resíduos industriais
produzidos especifi camente pelas indústrias de curtumes, tendo visitado diversos
ƐŝƐƚĞŵĂƐ�Ğ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ�ŶŽ�ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽ͕ �ƋƵĞ�ƵƟ�ůŝǌĂŵ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�Ğ�ƚĞĐŶŽͲ
logias de ponta, reconhecidas mundialmente.

O SISTEMA comporta a totalidade das águas residuais da indústria de curtumes
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
20%.

Não está em causa a bondade da decisão políƟ�ĐĂ�ĚĂ��ąŵĂƌĂ�ƚĂŶƚŽ�ŵĂŝƐ�ƋƵĞ�Ă��d�Z�
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

divulgação


