COMUNICADO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA SECIL-OUTÃO
Em reunião ordinária realizada em 3 de Julho de 2006 a Comissão de Acompanhamento
Ambiental (CAA) da Secil-Outão, foi informada pela Administração da SECIL de ter sido
contactada pelo Governo sobre a abertura de concurso público para se proceder ao tratamento
do resíduo perigoso: lamas oleosas de Sines.
A Administração da SECIL informou ainda, que neste concurso público, pretende apresentar-se
em parceria com os Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos
Perigosos (CIRVER) garantindo desta forma a preparação do resíduo antes da sua valorização.
O processo de queima deste resíduo será precedido de testes, da mesma forma que procedeu
na queima de resíduos banais.
A CAA, tal como havia anunciado em comunicado de 20 de Março, não pode deixar de emitir a
sua opinião e depois de prestados alguns esclarecimentos considera o seguinte:
1 - O concurso público para adjudicação do tratamento do passivo de lamas oleosas de Sines é
um processo transparente que assegura a informação dos interessados, a participação na
formação das decisões que lhes digam directamente respeito e a salvaguarda dos direitos e
interesses legítimos dos cidadãos.
2 – A intenção da SECIL em participar no concurso em parceria com os CIRVER é uma proposta
que se enquadra na política de gestão de resíduos, enquanto os CIRVER assegurem uma eficaz
recuperação dos resíduos em causa e os preparem para posterior inertização, tratamento e
valorização energética. A contribuição da SECIL, caso venha a ser a solução escolhida, será
assim complementar à actividade dos CIRVER.
3 - Este posicionamento da SECIL permitiu alcançar o consenso na CAA de que, a haver lugar a
valorização energética do resíduo lamas oleosas de Sines, o processo (Co-Incineração) venha a
ser acompanhado pela CAA.
4 – Qualquer alteração das intenções ou factos relatados neste comunicado, será objecto de
comunicado pela CAA.
A Comissão de Acompanhamento Ambiental da Secil-Outão
Setúbal, 10 de Julho de 2006

