Karmenu Vella
Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries

Brussels, 25 February 2016

Dear Commissioner,

Please find enclosed a summary (in Portuguese) of the facts which substantiate a complaint I hereby
submit to the European Commission concerning the persistent violations of European laws by
Portugal through the transfer of toxic and dangerous waste out in the open in a landfill in São Pedro
da Cova, despite knowledge from the authorities of independent lab tests which certified the
hazardousness of the waste.
For more than fourteen years, the situation of the victims harmed by the dumping of hazardous
waste remains unresolved.
The European Commission certainly has knowledge of the dumping of hazardous waste in São Pedro
da Cova, since in 2012, the Portuguese government submitted an application to finance the removal
of hazardous waste from São Pedro da Cova, which was granted. According to the information that I
have, and which was broadcasted on a TV report by TVI in Portugal, the European Commission has
allocated funding for the removal of the waste without checking the presence of legal requirements
(namely the application of the polluter-pays principle), trusting the information of the government,
which stated that the polluter -pays principle and the principle of responsibility could not apply to
the case.
The Government omitted relevant information because it is undeniable that a Portuguese public
company - Baía do Tejo, SA -, is responsible for the consequences of environmental offenses in São
Pedro da Cova, as well as the authorities which approved the transfer of the waste, despite all the
warnings.

I would therefore request that the Commission analyses the information submitted in the
Complaint, along with all the relevant documentation which I will submit by post.

I would request, in particular, that the Commission:
1. Analyse the facts and verify whether the illegal dumping of hazardous waste might constitute a
violation of EU laws, and whether the Portuguese State has taken the necessary measures to repair
the damage, punish decision-makers and avoid further violations;
2. Verify whether in 2012 the Commission granted funding to the removal of the waste in the
assumption that the polluter-pays principle and the principle of responsibility did not apply to the
case;
3. Consider, in light of the facts described and whose veracity the Commission may check with the
Portuguese authorities, whether the said principles applied to the case and whether the Commission
considers that such funding was, therefore, granted through a deceitful process.

Best regards

Ana Gomes
Member of the European parliament

CC: Corina Cretu, Commissioner for Regional Development

Copy of the Complaint and Annexes to be sent by post to:

Commissioner Karmenu Vella,
European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 1049 Brussels
Belgium

Denúncia à Comissão Europeia
Depósito de resíduos perigosos em São Pedro da Cova - Portugal
1. Em 1995 – no último Conselho de Ministros do Governo Cavaco Silva (XII Governo
Constitucional) – foi aprovada a privatização da Siderurgia Nacional. Nos termos do
programa da privatização, o Estado Português assumiu a responsabilidade pela gestão dos
resíduos até então produzidos e que se encontravam depositados na fábrica Siderurgia
Nacional existente no concelho da Maia.
2. Em 1996, o Estado Português acometeu à URBINDÚSTRIA – Sociedade de Urbanização e
Infraestruturação de Imóveis, S.A. (empresa de capitais públicos actualmente designada Baia
do Tejo, S.A.1) a responsabilidade por um passivo ambiental de 97 500 toneladas de resíduos
depositados a céu aberto nas ditas instalações da Maia. Os resíduos são pós de
despoeiramento retirados ao longo dos anos dos filtros de mangas do forno eléctrico da
fábrica da Maia.
3. Análises feitas pela empresa TECNINVESTE em 1996, a pedido da própria Siderurgia Nacional
da Maia, na altura ainda na esfera pública, declaram os resíduos como altamente tóxicos e
insusceptíveis de, sem tratamento prévio, serem depositados até em aterro para resíduos
perigosos.
4. A perigosidade dos resíduos em causa advém principalmente das elevadas concentrações de
chumbo e crómio Hexavalente que neles estão presentes. É facto público e notório em toda
a Europa que este tipo de resíduos é resíduo perigoso.
5. Em 1999, houve, desde logo, uma primeira tentativa de transferência dos resíduos perigosos
para a Pedreira do Valado, no município de Valongo, presidido na altura pelo Dr. Fernando
Melo, sendo vice-Presidente do pelouro o Dr. Marco António Costa, atual Vice-Presidente do
PSD. Este processo foi travado, contudo, pelo Ministério do Ambiente face às dúvidas
manifestadas pelo próprio Presidente da Câmara relativamente à natureza do resíduo.
6. A remoção do passivo ambiental é então contratada em 2001 com o consórcio privado
TERRIMINAS – composto pelas empresas Vilarei –Promoção Imobiliária, S.A. e Terriminas –
Sociedade de Carvões, S.A. de que era administrador Manuel Fernando Oliveira da Silva
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A Baía do Tejo, S.A., teve origem na fusão, por incorporação, da SNESGES –Administração e
Gestão de Imóveis e Prestação de Serviços, S.A., e URBINDÚSTRIA – Sociedade de Urbanização e
Infraestruturação de Imóveis, S.A. na QUIMIPARQUE – Parques Empresariais, S.A., ocorrida por
escritura de 13 de Outubro de 2009.

(antigo vereador da Câmara Municipal de Gondomar) sendo-lhe adjudicada uma empreitada
no montante de € 15.000.000,00.
7. É então escolhido pelo Consórcio, com a conivência da Câmara Municipal de Gondomar,
como destino final para os resíduos perigosos, um terreno na freguesia de São Pedro da
Cova, no concelho de Gondomar. A Junta de Freguesia de São Pedro da Cova era à data
liderada pelo PSD, sendo sua Presidente a Dra. Conceição Fontes – a qual se manteve por
um mandato. Os trabalhos de transporte e despejo foram iniciados sem autorização do
proprietário do terreno em causa e sem a aprovação do Ministério do Ambiente.
8. O Ministério do Ambiente (via Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território
– Norte) e a Câmara Municipal de Gondomar, na altura presidida pelo Major Valentim
Loureiro, autorizaram posteriormente a transferência dos resíduos para São Pedro da Cova,
por não encontrarem qualquer inconveniente no processo.
9. A autorização dada pelo Ministério do Ambiente (via Direcção Regional do Ambiente e
Ordenamento do Território – Norte) teve por base um estudo encomendado à empresa
privada PUBLIAMBIENTE – que assessorou o Consórcio Terriminas – que, em 2001,
classificou os resíduos a transferir como inertes, portanto, não perigosos.
10. Quando foi questionado por jornalistas em 2009 sobre os resultados dessas análises, um
responsável pela PUBLIAMBIENTE declarou que não houve manipulação das análises, sem
deixar de argumentar que "os processos de amostragem são processo falíveis". Contudo, os
mesmos jornalistas, que concluíram uma investigação sobre o processo em 2015,
descobriram um relatório confidencial da empresa PUBLIAMBIENTE, elaborado em 2002, e
no qual os resíduos em causa são considerados perigosos sem margem para qualquer
dúvida. Tal informação foi produzida pela PUBLIAMBIENTE para se tentar ilibar de
responsabilidades futuras mas, aparentemente, não terá sido considerada ou foi omitida
pelas autoridades competentes.
11. A operação de transporte e despejo dos resíduos perigosos decorre entre Maio de 2001 e
Fevereiro de 2002 sendo hoje certo que, além dos pós de despoeiramento, foram também
transportados e despejados resíduos já produzidos pela Siderurgia Nacional – Empresa de
Produtos Longos, S.A, já após a privatização – esse facto, aliás, é confessado pela própria
empresa.
12. Em 2001, com o despejo dos resíduos em curso, foram efectuadas análises pelo Instituto
Geológico e Mineiro (hoje extinto), que confirmaram a perigosidade dos resíduos, mas nada
se faz – os resultados são novamente omitidos e a operação continua.

13. O Chefe do Departamento de Geologia do Instituto Geológico e Mineiro era, na altura, o Dr.
Carlos Nunes da Costa, que fundou a consultora EGIAMB. A EGIAMB é a empresa que mais
tarde vai estar associada à BAÍA DA TEJO SA e à ECODEAL em dois concursos que têm por
objecto precisamente os mesmos resíduos perigosos.
14. Também, no mesmo ano de 2001, o Partido Comunista Português de São Pedro da Cova
requer análises a um laboratório independente, comunicando os resultados que
confirmavam a perigosidade dos resíduos à Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento
do Território – Norte. Mais uma vez nada é feito e o despejo continua.
15. Em 2002, o Ministério do Ambiente decreta a suspensão dos trabalhos de despejo dos
resíduos fundamentando a decisão no não cumprimento dos prazos estabelecidos na
empreitada, no facto de estar a ser excedida a área declarada para deposição dos resíduos e
também de se ter então constatado que as quantidades depositadas já excediam três vezes
o previsto. Das 97.500 toneladas previstas na empreitada, já haviam sido transferidas para
São Pedro da Cova mais de 320.000 toneladas.
16. Em Março de 2002 o Consórcio Terriminas comunica à URBINDÚSTRIA, que os resíduos
transportados e despejados em São Pedro da Cova deviam considerar-se resíduos perigosos.
A URBINDÚSTRIA contudo não põe em causa o negócio nem nada manda averiguar ou
esclarecer. Em 2010, após divulgação de um trabalho de investigação jornalística, o XVIII
Governo Constitucional, chefiado pelo Primeiro Ministro José Sócrates, encarrega o LNEC
(Laboratório Nacional de Engenharia Civil) de efectuar um estudo para aferir da perigosidade
dos resíduos em causa.
17. O relatório do LNEC vem confirmar, sem margem para dúvida, a perigosidade de tais
resíduos. Na sequência deste relatório, a CCDR-N (Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional Norte) comunica os factos ao Ministério Público e notifica a
URBINDÚSTRIA / Baía do Tejo, S.A. – por carta de 16 de Maio de 2011 – imputando-lhe a
responsabilidade pelo despejo dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova e ordenandolhe a retirada de todos os resíduos e a reposição da situação anteriormente ali existente.
18. Em resultado da participação ao Ministério Público e da investigação por este levada a
efeito, são identificados arguidos – entre outros, Manuel Fernando Oliveira da Silva.
19. Em 2012, o XIX Governo chefiado pelo Primeiro Ministro Pedro Passos Coelho apresenta
então uma candidatura à União Europeia (UE) para financiamento da remoção dos
resíduos perigosos de São Pedro da Cova, candidatura esta que é aceite pela UE, partindo
do pressuposto que, tal como é expressamente declarado pelo Governo Português no
Convite para Apresentação de Candidatura para Recuperação de Passivos Ambientais,

"não é viável [à remoção dos resíduos de São Pedro da Cova] a aplicação do princípio do
poluidor-pagador e do princípio da responsabilidade".2
20. Ou seja, o Governo Português (de que era Ministra do Ambiente Assunção Cristas) terá
omitido:
a. - que os resíduos em causa eram produto da indústria de aciaria e provenientes da
Siderurgia Nacional e que foram ilegalmente transportados e despejados em São
Pedro da Cova já a expensas de uma empresa 100% pública;
b. - que a contaminação dos solos em São Pedro da Cova não resulta da extracção de
minério mas antes de uma operação de despejo ilegal realizada há cerca de dez
anos com a conivência de entidades públicas;
c. - que o poluidor está amplamente determinado e identificado e é uma empresa
com solvabilidade;
d. - que o poluidor foi notificado para proceder à operação de remoção dos resíduos;
e. - que no âmbito do processo crime foram identificados infractores;
f. - a quantidade real de resíduos perigosos existentes em São Pedro da Cova em
resultado do despejo.
21. A Comissão Europeia terá atribuído financiamento ao projecto sem verificar a presença
dos pressupostos do concurso, confiando nas palavras do Governo, que não tratou de
justificar em que medida o princípio do poluidor-pagador e o princípio da responsabilidade
não se poderiam aplicar ao caso concreto.
22. O Governo terá omitido informação relevante pois que é insofismável concluir que, neste
caso, a Baía do Tejo, S.A. é responsável pelas consequências das infracções ambientais
cometidas em São Pedro da Cova, assim como, eventualmente, as autoridades que
aprovaram a operação e anuíram, durante tantos anos, com tais ilegalidades, apesar de
todas as advertências, seja por dolo ou negligência.
23. Em Julho de 2012 dá-se a adjudicação da empreitada para a remoção de 88.000 toneladas
(com uma variação de + ou – 20%) de resíduos de São Pedro da Cova, por cerca de €
13.000.000, sendo o trabalho atribuído à ECODEAL. Estranhamente, nessa altura era do
conhecimento público um despacho proferido em 2008 pelo Secretário de Estado do
Tesouro do XVII Governo, em que o Estado reconhece, desde essa altura, a existência de
pelo menos 320.000 de toneladas de resíduos perigosos depositados em São Pedro da Cova.
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Aviso de Abertura - Convite para Apresentação de Candidatura, Eixo Prioritário II, Sistemas Ambientais de
Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (Fundo Coesão), Recuperação dos Passivos Ambientais (POVT 34 - 2012 - 46).

24. No final de 2013, um dos responsáveis pelo despejo dos resíduos perigosos em São Pedro da
Cova, a TERRIMINAS, intentou uma providência cautelar contra o Estado (Ministério do
Ambiente) e tendo como contra-interessados a BAÍA DO TEJO e a ECODEAL, com o objectivo
de impedir a remoção dos resíduos a pretexto de ainda não ter recebido o remanescente do
ajustado para o despejo efectuado em 2001/2002 (cerca de € 1.800.000,00). A TERRIMINAS
arroga-se então proprietária dos terrenos onde foram despejados os resíduos perigosos e é
patrocinada na providência cautelar pelo advogado Dr. Bolota Belchior. O Dr. Bolota Belchior
é sócio da sociedade de advogados de que já foi sócio o Dr. Marco António Costa, o qual é
também o senhorio das instalações onde actualmente funciona a dita sociedade de
advogados.
25. Em 2014, por resolução fundamentada, o Ministério do Ambiente impede a providência
cautelar, para tanto invocando não querer adiar a remoção atendendo ao interesse público
e emergência em remover os resíduos perigosos. Vencido este obstáculo, a ECODEAL retira
então parte dos resíduos existentes em São Pedro da Cova (cerca de 105.600 toneladas),
transporta-os para a Chamusca e coloca-os no seu aterro para resíduos perigosos (CIRVER)
sem os sujeitar a qualquer tratamento prévio que lhes diminua a perigosidade.
26. Mais uma vez a operação é efectuada sem qualquer fiscalização e não cumprindo as normas
legais aplicáveis a este tipo de resíduos. Ou seja, o resíduo contaminado com um elevado
teor de chumbo é mais uma vez depositado sem tratamento e, como se não bastasse, num
aterro que, como é público e notório, padece de graves problemas técnicos tais como
fracturas na impermeabilização do solo que permitem a contaminação das águas
subterrâneas locais.
27. Em 2015, após nova investigação jornalística, e quando o Governo se preparava para dar por
concluídos os trabalhos de remoção (a verba do POVT já estava esgotada) chega-se à
conclusão de que existem mais resíduos perigosos do que o já retirados e também resíduos
despejados fora da área inicialmente analisada pelo LNEC.
28. Em relatório produzido em 27 de Fevereiro de 2015, o LNEC reconhece a divergência entre a
quantidade dos resíduos perigosos objecto desta empreitada e a dos efectivamente
existentes no local. O LNEC foi induzido em erro quanto à dimensão da área de despejo dos
resíduos perigosos porquanto é o próprio Governo que, em 2011, ao fixar o trabalho de
análise de resíduos a levar a efeito, lhe determina a área que deve analisar e que negligencia
(ignora em absoluto) os resultados das análises que, ainda assim, chegaram a ser efectuadas
pelo Laboratório nas áreas vizinhas. Paralelamente a ECODEAL envia uma comunicação à
CCDR-Norte, manifestando discordância relativamente aos "métodos utilizados" para a
conclusão da empreitada (reposição dos solos após a retirada dos resíduos) e também o
conhecimento da existência de uma quantidade de resíduos superior à inicialmente
estimada.

29. A CCDR-Norte, através do Vice-Presidente Carlos Alberto Sousa Duarte Neves, dirigente do
CDS-PP, assume então uma posição contraditória - por um lado, nega a perigosidade do
resíduo e, por outro lado, declara que vai averiguar a questão das quantidades e, se
necessário, apresentar uma nova candidatura a Fundos Europeus.
30. A última posição transmitida pelo referido Vice-Presidente da CCDR-Norte foi a de que,
confirmando-se a existência de uma quantidade superior de resíduos perigosos em São
Pedro da Cova, a questão transitará então para a APA (Agência Portuguesa do Ambiente)
que elaborará os cadernos de encargos e as candidaturas necessárias. Curiosamente para a
APA transitou há pouco tempo Álvaro Ribeiro Carvalho, antigo Vice-Presidente da CCDRNorte que teve a seu cargo este dossier dos resíduos de São Pedro da Cova.
31. Têm-se sucedido desde então as notícias na comunicação social em que se tentam imputar
as responsabilidades ao LNEC e se apresenta a ECODEAL como empresa exemplar e,
naturalmente, candidata a uma eventual segunda fase de retirada de resíduos. Quanto à
falta de tratamento prévio e aos problemas técnicos do aterro da Chamusca, nem uma
palavra.
32. Em Fevereiro deste ano, e com o processo de remoção em curso, a BAÍA DO TEJO – cuja
administração está hoje entregue a dois dirigentes da Distrital de Setúbal do PSD – elabora
um documento em que iliba o Consórcio TERRIMINAS de qualquer responsabilidade no
despejo dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova. Para esse efeito serve-se de um
parecer elaborado por Carlos Nunes da Costa, antigo Chefe do Departamento Geológico do
Instituto Geológico e Mineiro, e hoje administrador da EGIAMB, que volta a sustentar que os
resíduos em causa não são perigosos e que, à data do despejo em São Pedro da Cova, o
depósito era legal.
33. Durante todos estes anos – mais de catorze – a situação dos lesados pelo despejo de
resíduos perigosos continua por resolver. Não foi feito qualquer estudo sobre o impacto da
contaminação nas populações de São Pedro da Cova. O proprietário do terreno atingido pelo
despejo não viu ainda reparados os danos causados no imóvel. Intentou uma acção cível em
2008 reclamando da Baía do Tejo, do Consórcio TERRIMINAS e da Siderurgia Nacional –
Empresa de Produtos Longos, a retirada de todos os resíduos perigosos, a descontaminação
do solo, a reposição da situação anterior ao despejo e bem assim adequada indemnização
pelos prejuízos que lhe foram causados. Essa acção judicial encontra-se pendente e não teve
evolução nos últimos cinco anos.

