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Na qualidade de Organização Não Governamental de Ambiente, e no exercício dos direitos e 

deveres nesta matéria, a ALMARGEM – Associação de Defesa do Património Cultural e 

Ambiental do Algarve vem por este meio apresentar o seu parecer. 

 

1) Considerações Iniciais 

 

Encontra-se em fase de Consulta Pública, até 2 de maio de 2022, o processo de licenciamento 

único de ambiente do Aterro Sanitário do Sotavento Algarvio, sujeito a procedimento de obtenção 

de Licença Ambiental relativo ao Regime PCIP - Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, na 

sua atual redação. 

A entidade promotora do projeto, ALGAR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA, 

vem solicitar novo licenciamento ambiental visto que a ampliação do aterro sanitário, com a 

construção da célula C, criou as seguintes necessidades: aumentar a capacidade e melhorar a 

eficácia do tratamento das águas residuais resultantes da deposição de um maior volume de 

resíduos; construir uma nova bacia de retenção de lixiviados para situações de emergência; 

atualizar a informação sobre os resíduos a tratar no Ecocentro e Plataforma de Monstros. 

 

A Almargem presta o justo reconhecimento às várias entidades locais que apresentaram queixas 

relativamente ao mau funcionamento do aterro e que resultou na contaminação das linhas de 

água próximas do aterro, na poluição das áreas envolventes com a dispersão de resíduos pelo 

vento e aves, assim como as queixas da população relativas aos impactos que sofrem com os 

maus odores sentidos a vários quilómetros de distância.  

Considera-se urgente a requalificação e valorização dos espaços naturais que envolvem a 

área do aterro, dado o estado em que se encontra o aterro sanitário, o seu cordão de delimitação 

e a área envolvente. A rede que serve de proteção e delimitação encontra-se destruída e facilita 

a poluição dos espaços envolventes, com dispersão pelo vento e aves que afluem ao local onde 

são depositados os resíduos. Assim, a Almargem reforça a necessidade de investir mais esforços 

com vista à requalificação da delimitação do aterro com reforço de bordaduras de proteção 

(com árvores e outros materiais) para redução dos impactos visuais, para minimização da 

dispersão de lixo e eliminação de descargas de lixiviados nas linhas de água existente.  

Acresce a isto a ocorrência de resíduos depositados diretamente pelos residentes e outros 

cidadãos, que não são identificados à entrada nem triados e devidamente encaminhados para 

as zonas específicas. Há relatos de deposição de animais, telhas de lusalite, eletrodomésticos e 

outros resíduos. A responsabilidade deve recair sobre a entidade que recebe e gere os resíduos. 
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2) Condicionantes Ambientais 

 

O Aterro Sanitário do Sotavento localiza-se em zona que detém o estatuto de proteção, com 

classificação de REN incluída no sítio do caldeirão/Rede Natura 2000, sendo que o uso para 

aterro não constitui um uso ou ação compatível com os usos identificados no Anexo II do Regime 

Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), conforme Despacho da CCDRALG a 

20/03/2018. Este licenciamento incorre pois em incumprimento de acordo com a legislação 

vigente o que impede o concessionário de prosseguir a sua atividade, pelo que a execução 

de novas células não só é inválida como é incompatível com o disposto na delimitação da 

REN. 

 

Por outro lado, o PDM de Loulé classifica a área como “Espaços Florestais” e, apesar de ser 

uma ação compatível com a categoria de solo previsto, a exploração e a salvaguarda do 

equilíbrio ambiental devem estar assegurados nas áreas incluídas na REN. As denúncias já 

referidas são provas que o mau funcionamento do aterro põe em causa o equilíbrio ambiental. 

 

Outra condicionante importante resulta do enquadramento da Directiva-Água, que coloca esta 

infraestrutura em incumprimento devido à constante contaminação das linhas de água com 

lixiviados que se verifica. 

 

 

3) Estratégia de Gestão de Resíduos 

 

O “Lixo” é um problema da sociedade atual, e não pode ser escondido, enterrado nem 

descartado à custa do ambiente, nem pode ser gerido como o negócio rentável da reciclagem 

sujeito a monopólios.  

Neste caso, a prioridade é impactar o menos possível a área em causa, sendo que a resolução 

deste problema deve combinar os vários níveis de gestão, não só a jusante com a deposição em 

aterros, mas sobretudo a montante, apostando na sensibilização da população e na 

valorização dos resíduos separados encaminhados para as empresas especializadas, quer 

pelo aumento da separação de lixos orgânicos domésticos e sua valorização pela compostagem. 

Esta última ação deverá ser concertada com as várias entidades que lidam com a gestão dos 

resíduos, desde autarquias a empresas de recolha e valorização de resíduos e a própria ALGAR.   

 

Hoje sabe-se que cerca de 35-45% do volume dos lixos urbanos são de origem orgânica, sendo 

que a União Europeia obriga os Estados Membros a desviar este tipo de resíduos do aterro e a 

valorizá-los como composto doméstico e biogás.  

A nível nacional os dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) revelam 

que em 2020, 64,2% dos resíduos seguiram para aterro sanitário e apenas 17% teve valorização 

energética, 7,2% teve valorização pela via da compostagem e digestão anaeróbia, cerca de 8,9% 

foi reciclado e 2,2% teve outras valorizações.  
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No Algarve, o volume de resíduos orgânicos valorizados pela compostagem poderia ser superior, 

dada a dimensão e capacidade das infraestruturas da ALGAR, como a Central de Valorização 

Orgânica/Unidade de Compostagem, localizada na Mesquita de Baixo em São Brás de Alportel, 

com capacidade máxima de processamento de 10.000 t/ano e, no mesmo local, a Central de 

Tratamento Mecânico e Biológico com capacidade máxima de processamento de 22 500 t/ano 

de RU + 10 000 t/ano de RUB, a Unidade de Compostagem de Verdes de Portimão com 

capacidade de processamento de 5.000 t/ano e a Unidade de Compostagem de Resíduos 

Verdes de Tavira com capacidade máxima de processamento de 5.000 t/ano. 

 

Para além disso, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) informou recentemente que Portugal 

não alcançou em 2020 nenhuma meta preconizada no Plano Estratégico para os Resíduos 

Urbanos (PERSU 2020), que estabelece metas nomeadamente de deposição de resíduos em 

aterro, de preparação para reutilização e reciclagem de resíduos urbanos, de reciclagem de 

embalagens e de redução do plástico. 

Assim, Portugal terá que fazer um esforço ainda maior para alcançar as novas e ambiciosas 

metas definidas pela Comissão Europeia na nova Directiva Quadro dos Resíduos (DQR), 

recentemente transposta para legislação nacional, o que dá razão à chamada de atenção para 

uma maior aposta na prevenção, informação, sensibilização e valorização. O contributo do 

Algarve deve ser reforçado, uma vez que a região recebe o triplo da população no Verão e como 

tal os resíduos produzidos também aumentam o volume. 

 

4) Reutilização de Águas Residuais Tratadas 

 

A Almargem reconhece que a proposta em consulta pública constitui um passo importante para 

minimizar os impactos negativos da existência e funcionamento do aterro sanitário. Não 

obstante, considera-se que é obrigatório fazer mais com a gestão dos resíduos e que aqui já foi 

reforçado, não só os sólidos mas também os líquidos. 

Reconhece-se também a boa prática na reutilização de águas residuais tratadas para rega de 

árvores, no entanto esta iniciativa peca por ser minimalista e apenas usada como “marketing 

ambiental”, uma vez que os efluentes produzidos são suficientes para regar uma área de 3ha, e 

a proposta apresentada refere que se regará apenas 0,5ha, com a obrigação de respeitar a 

distância de 35m da linha de água e assim não utilizar mais água. No entanto, é referido que a 

água residual tratada restante pode ser lançada diretamente na linha de água, o que é 

contraditório com aquela condicionante.  

Chama-se a atenção de que o grande objetivo da reutilização das águas residuais, neste caso 

concreto, consiste em evitar a poluição da linha de água - o destino ambientalmente mais 

pernicioso para o lançamento das águas residuais -, pelo que devem ser dados outros usos às 

águas tratadas, aumentando a área de plantação de uma cortina de árvores, construindo uma 

https://www.publico.pt/2021/06/30/sociedade/noticia/fim-plastico-restauracao-acesso-agua-torneira-gratuita-cafes-restaurantes-sera-arranca-quintafeira-1968536
https://www.publico.pt/2021/02/08/local/noticia/sector-residuos-teme-ue-trave-expansao-incineracao-lixo-1949682
https://www.publico.pt/2021/02/08/local/noticia/sector-residuos-teme-ue-trave-expansao-incineracao-lixo-1949682


 

 
ALMARGEM – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve 

5 

 

reserva de água para combate a incêndios internos que possam deflagrar no aterro, como já 

aconteceu recentemente, ou na zona envolvente, ou ainda para lavagens de equipamento. 

 

 

5) Considerações Finais 

 

Apesar da proposta em análise dar resposta a vários problemas sentidos (contaminação de 

linhas de água, necessidade de tratar resíduos, reduzir odores e dispersão de resíduos) e da 

análise realizada, considera-se que o atual pedido de licenciamento se encontra em 

incumprimento, uma vez que o aterro não constitui um uso ou ação compatível 

identificados no Anexo II do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), 

conforme Despacho da CCDRALG a 20/03/2018. 

 

De acordo com a Licença Ambiental nº 625/0.1/2016, atribuída à ALGAR com validade de 10 

anos, chamamos a atenção para no ponto 2 – Condições Operacionais de Exploração. No 

primeiro parágrafo remete para a adoção de todas as regras de boas práticas e medidas de 

minimização das emissões. Pelo que já foi referido, esta infraestrutura não cumpriu este ponto, 

sendo necessário tomar medidas de prevenção e controlo de acidentes e gestão de situações 

de emergência. Desde 2015 que são feitas denuncias do mau funcionamento do Aterro, pelo que 

não se trata de uma situação acidental ou de emergências, mas sim um problema de má gestão.  

Nesta licença, em caso de anomalias, o operador deve informar a APA e devem ser executadas 

medidas para restabelecer as condições da licença. Tendo em consideração as situações de 

contaminação das linhas de água, a ocorrência de maus odores e a dispersão de lixo na zona 

envolvente questionamos se alguma vez a APA foi notificada e se foram implementadas as 

medidas de restabelecimentos. 

Assim chama-se à atenção para que o presente processo de licenciamento ambiental devia ter 

sido anterior à ampliação do aterro sanitário com a construção da célula C, apesar desta estar 

prevista no plano inicial de construção, ela já está construída.  

 

Para além da análise exposta e da constatação de se encontrar em incumprimento, a Almargem 

reclama à Algar uma estratégia para reduzir o volume de resíduos a depositar no aterro e assim 

evitar futuras situações de ampliação do aterro, uma vez que o tempo de vida das células não 

se esgotaria antes do previsto e até seria excedido.  

 

Pelo acima exposto, a Almargem conclui que a proposta de licenciamento não pode 

avançar porque o funcionamento do aterro está em incumprimento legal de acordo com 

Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) o que impede o concessionário 

de prosseguir a sua atividade. 

 

https://ladigital.apambiente.pt/5.4/ALGAR%20-%20AS%20Sotavento/LA%20625_0.1_2016%20Algar_Sotavento.pdf

