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Portugal tem cinco mil 
postos de combustível 
para descontaminar 

A legislação sobre os solos contaminados continua 'engavetada', e esteve 
em debate com vários especialistas na Agência Portuguesa do Ambiente. 

RODOLFO ALEXANDRE REIS 
rreis@jornaleconomico.pt 

A legislação que diz respeito à le-
gislação continua a aguardar apro-
vação desde 2015. Um documento 
que os especialistas ligados a esta 
área consideram ser fundamental 
para que se possam dar passos cada 
vez mais importantes no combate 
a uma problemática, que ameaça 
não só cada vez mais o ambiente, 
mas também a própria saúde pú-
blica. 

Este e outros temas estiveram 
em debate na última quarta-feira, 
22 de maio, no auditório da Agên-
cia Portuguesa do Ambiente 
(APA) e que contou com a presen-
ça entre outros de Carlos Costa, 
Sócio-Gerente da consultora 
geoambiental, eGiamb, e professor 
da Faculdade de Ciências e Tecno-
logia da Universidade Nova de 
Lisboa. 

Em declarações ao Jornal Eco-
nómico, Carlos Costa, refere que 
"a legislação não sai porque ficá-
mos a aguardar que existisse uma 
diretiva do quadro europeu. Essa 
diretiva foi definitivamente aban-
donada em 2015, e de então para 
cá tem-se feito um esforço para 
criar um processo legislativo que 
está em discussão". 

Outra das preocupações portu-
guesas ao nível dos solos contami-
nados diz respeito às minas de urâ-
nio, que hoje em dia se encontram 
desativadas, com Carlos Costa a 
destacar que "existe uma recupera-
ção que está a ser feita paulatina-
mente para o qual existe um finan-
ciamento estabelecido em todos os 
quadros de fundos comunitários e 
é uma questão que está perfeita-
mente controlada". 

O professor alerta no entanto, 
para os terrenos que se encontram 
fora de Lisboa e que precisam de 
especial atenção. "Em primeiro lu-
gar, os grandes complexos indus-
triais que se desenvolveram na se-
gunda metade do século XX. Toda 
a coroa ribeirinha entre Almada e 
o Barreiro, designadamente a 
Margueira, que vai ser alvo de um 
mega empreendimento. A Side-
rurgia, do Seixal, e a antiga Quimi-
parque do Barreiro", olhando tam-

  

bém para "mais a norte onde te-
mos o complexo químico de Estar-
reja e depois as grandes concentra-
ções de petrolíferas: Leça da Pal-
meira, Sines não só petroleira, mas 
também elétrica. Estes são os polos 
mais importantes", salienta. 

Também a agricultura fruto dos 
pesticidas e não só, é um motivo 
de preocupação para os solos na 
opinião de Carlos Costa. "As 
questões em termos de atividades 
urbanas relacionadas com os ce-
mitérios. Existe contaminação 
provocada pelos produtos que to-
dos ingerimos cada vez mais, que 
são os farmacêuticos, que ficam 
no terreno e vão contaminar os 
lençóis freáticos". O professor 
realça duas medidas para travar 
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esta problemática. "O primeiro 
são os postos de combustível, par-
ticularmente em áreas urbanas. 
Devia fazer-se um levantamento 
exaustivo dos postos de combus-
tível existentes e dos antigos que 
não foram descontaminados, que 
reputo para uma ordem dos cinco 
mil ou mais", enquanto o outro 
ponto está relacionado com "as li-
xeiras que foram encerradas em 
boa hora, com o plano de erradi-
cação das lixeiras no início deste 
século, mas que não tiveram em 
conta a necessidade de desconta-
minar o que estava por baixo, isto 
é foram apenas seladas. Portanto, 
a contaminação continua a circu-
lar pelas águas", explica o profes-
sor universitário. IP 


