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turante para a economia nacional e que, em consequência, o prazo
previsto nos n.os 1 e 2 do referido artigo fosse reduzido para 80 dias.

O projecto de investimento da empresa, pelo seu montante, pelas
suas características ao nível da consolidação do cluster petroquímico
em Estarreja, pelos seus impactes em termos de exportações e na
protecção do ambiente, é considerado estruturante para a economia
nacional.

Assim:
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.o 3 do artigo 19.o

do Decreto-Lei n.o 197/2005, de 8 de Novembro, determina-se con-
siderar o projecto de investimento, a realizar pela empresa Dow Por-
tugal — Produtos Químicos, Sociedade Unipessoal, L.da, como estru-
turante para a economia nacional e, nesse pressuposto, reduzir o prazo
para efeitos de emissão de declaração de impacte ambiental para
80 dias.

26 de Fevereiro de 2007. — Pelo Ministro do Ambiente, do Orde-
namento do Território e do Desenvolvimento Regional, Humberto
Delgado Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do Ambiente. — O
Ministro da Economia e da Inovação, Manuel António Gomes de
Almeida de Pinho.

Despacho n.o 8276/2007

A CUF — Químicos Industriais, S. A., prevê a realização de um
projecto de investimento visando a expansão da matéria-prima da
fileira de poliuretanos de Estarreja, cuja candidatura já foi homologada
por despacho do Secretário de Estado Adjunto, da Indústria e da
Inovação de 20 de Dezembro de 2006.

O projecto de investimento em questão foi reconhecido como um
projecto de potencial interesse nacional (PIN), nos termos da Reso-
lução do Conselho de Ministros n.o 95/2005, de 24 de Maio.

A referida sociedade apresentou aos Ministros do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e da
Economia e da Inovação um requerimento a solicitar, ao abrigo do
n.o 3 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 69/2000, de 3 de Maio, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 197/2005, de 8 de Novembro,
que a instalação do referido projecto fosse considerada como estru-
turante para a economia nacional e que, em consequência, o prazo
previsto nos n.os 1 e 2 do referido artigo fosse reduzido para 80 dias.

O projecto de investimento da empresa, pelo seu montante, pelas
suas características ao nível da consolidação do cluster petroquímico
em Estarreja, pelos seus impactes na criação e qualificação de emprego
e nas exportações, pelo reforço da inovação tecnológica associada
às MTD com reflexos na protecção do ambiente, é considerado estru-
turante para a economia nacional.

Assim:
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.o 3 do artigo 19.o

do Decreto-Lei n.o 197/2005, de 8 de Novembro, determina-se con-
siderar o projecto de investimento, a realizar pela CUF — Químicos
Industriais, S. A., como estruturante para a economia nacional e,
nesse pressuposto, reduzir o prazo para efeitos de emissão de decla-
ração de impacte ambiental para 80 dias.

13 de Março de 2007. — Pelo Ministro do Ambiente, do Orde-
namento do Território e do Desenvolvimento Regional, Humberto
Delgado Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do Ambiente. — O
Ministro da Economia e da Inovação, Manuel António Gomes de
Almeida de Pinho.

MINISTÉRIOS DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO RE-
GIONAL E DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVI-
MENTO RURAL E DAS PESCAS.

Despacho n.o 8277/2007

O Programa do XVII Governo Constitucional consagra, para Por-
tugal, uma estratégia de aproximação aos padrões de abastecimento
de água e saneamento de águas residuais dos países mais avançados
da União Europeia, com soluções social, ambiental e economicamente
sustentáveis.

Sem embargo do esforço desenvolvido na infra-estruturação do País,
em particular no sector do saneamento de águas residuais, persistem
problemas ambientais que decorrem da inexistência de soluções ambien-
talmente adequadas para o tratamento de efluentes provenientes das
actividades agro-pecuárias e agro-industriais, cuja influência e efeito
se estende praticamente a todas as regiões do território nacional.

Se, do ponto de vista económico, a agro-pecuária e a agro-indústria
são actividades significativas em vastas regiões do País, do ponto de
vista social, estes sectores contribuem decisivamente para a fixação
da população activa nas regiões onde se encontram instaladas ou

para a criação de condições que permitem uma desertificação menos
acentuada.

Não podendo deixar de ser assinalada a significativa importância
económica e social que muitas das actividades agro-pecuárias e agro-
-industriais representam para o País, não pode ser ignorado o seu
contributo para a poluição gerada em algumas das bacias hidrográficas,
frequentemente, superior ao globalmente gerado pela população e
restantes actividades económicas dessa mesma região. Em face desta
realidade, qualquer projecto de despoluição e requalificação ambiental
que não envolva e abranja estes sectores de actividade estará pro-
vavelmente votado à ineficácia.

A avaliação da situação actual evidencia que a despoluição e requa-
lificação das linhas de água e das bacias hidrográficas de diversos
territórios apenas se tornará efectiva com o adequado tratamento
dos efluentes produzidos nas actividades económicas com maior con-
tribuição para as cargas poluentes geradas, acompanhando o esforço
e o volume de investimento que se encontra executado e em execução
na componente das águas residuais urbanas.

Embora em Portugal tenham sido projectadas diversas soluções
de tratamento e algumas delas tenham entrado em exploração, facto
que contribuiu para uma melhoria já constatada em alguns destes
sectores económicos, muitas das experiências monitorizadas não
podem ser consideradas como reprodutíveis na sua generalidade e
a situação global não permite identificar uma trajectória que evidencie
que se encaminha para a resolução.

Para além dos problemas associados a deficiências na concepção,
na construção e na exploração de inúmeras instalações de tratamento
existentes, constata-se, também, que foram privilegiadas soluções e
abordagens individuais que não contemplam e integram as caracte-
rísticas dos diferentes territórios afectados e as especificidades dos
diferentes sectores produtivos envolvidos. Estas soluções, que eviden-
ciam insuficiências decorrentes do modelo de gestão adoptado e as
fraquezas do controlo realizado por parte dos organismos com com-
petências nesta matéria, conduzem, em muitos casos, a situações insus-
tentáveis do ponto de vista ambiental, que, a manterem-se, colocarão
em risco a continuidade da actividade destes sectores com previsíveis
reflexos económicos e sociais de forte impacte mas de difícil quan-
tificação.

Em suma, apesar de alguns progressos alcançados, persistem pro-
blemas, sectoriais e regionais, por resolver, cuja resposta só pode
ser conseguida através de uma nova abordagem e de novas formas
de intervenção que permitam a resolução dos problemas de poluição
provocados pela descarga de efluentes não tratados nas linhas de
águas e no solo.

Face às características específicas associadas à problemática do tra-
tamento de efluentes das instalações agro-pecuárias e agro-industriais,
e tendo em conta as competências dos Ministérios do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, foi criado, atra-
vés do despacho conjunto n.o 1098/2005, de 28 de Dezembro, um
grupo de trabalho interministerial para a elaboração de uma Estratégia
Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais (que
abreviadamente se referenciará como ENEAPAI), abrangendo o ter-
ritório de Portugal continental.

Para a elaboração de uma proposta de estratégia, foi realizado
um levantamento das situações mais gravosas, com o envolvimento
das associações de produtores, dos municípios e das suas associações
e das entidades gestoras de sistemas municipais e multimunicipais
com responsabilidade no tratamento de águas residuais urbanas, de
modo a tornar possível o desenho de soluções integradas e sustentáveis
para a intervenção e a resolução dos problemas ambientais causados
pela actividade normal dos sectores em causa. Esse levantamento
possibilitou identificar as regiões de elevada concentração territorial
de unidades produtivas de sectores específicos, resultado de décadas
de um deficiente ordenamento do território que o agravaram e poten-
ciaram, cujo impacte tem conduzido a situações de elevado risco
ambiental.

A estratégia apresentada, face ao novo enquadramento legislativo,
nacional e comunitário, que se traduz, também, no aumento das exi-
gências ambientais, assenta em novas abordagens de intervenção, inte-
gradas territorial e multisectorialmente, para a definição de soluções
sustentáveis do ponto de vista ambiental que garantam a eliminação
das inúmeras situações de poluição causadas pela descarga de efluentes
não tratados nas linhas de águas e no solo, tendo merecido um vasto
consenso junto dos sectores económicos de grande expressão regional.

Sem deixar de ter em consideração a importância económica e
social dos sectores da produção pecuária e dos sectores agro-industriais
nas regiões onde se inserem, a estratégia nacional identifica com rigor
as oportunidades susceptíveis de consolidar processos de desenvol-
vimento diferenciados, inovadores e sustentados e aponta para a defi-
nição de um modelo institucional, técnico e de gestão, que, sendo
uma alternativa sustentável, contribua, com eficácia e eficiência, para
a valorização e o tratamento de efluentes produzidos por estes
sectores.

No delinear da estratégia nacional para a resolução dos problemas
ambientais associados aos sectores abrangidos, foram definidos gran-
des objectivos estratégicos e as linhas de orientação, dos quais se
destacam:

a) O cumprimento do normativo ambiental e dos objectivos da
política de ambiente e do ordenamento do território, através do cum-




