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                MOÇÂO

Durante muito tempo foram depositadas, como é sabido,  milhares de toneladas de resíduos
perigosos  nas  antigas  minas  de  S.  Pedro  da  Cova,  provenientes  da  fábrica  na  Maia  da
Siderurgia Nacional. 

A  avaliação  em  2010  pelo  Laboratório  Nacional  de  Engenharia  Civil  (LNEC)  das
características  daqueles  resíduos,  confirmou  a  sua  perigosidade  ambiental,  de  que  se
destacam  concentrações  de  chumbo  muito  superiores  ao  valor  limite  previsto.   Daí  a
recomendação adotada pela CCDR-N da remoção integral daqueles resíduos para um centro
especializado no tratamento de resíduos perigosos.

Após  terem  sido  transportados  mais  de  100.000  toneladas  daqueles  resíduos  para  uma
unidade industrial na Chamusca, constatou-se que afinal ainda existem muitas toneladas de
matérias perigosas nas antigas minas de S. Pedro da Cova. Na primeira avaliação não terão
sido  detetadas  por,  alegadamente,  “a  planta  topográfica  utilizada  não  corresponder  à
morfologia do terreno” e as sondagens efetuadas não terem atingido a base do depósito de
resíduos. 

Tendo em conta o tempo já decorrido, a perigosidade dos resíduos,  os seus impactos no
coberto  vegetal,  nas  águas  subterrâneas  e  na  saúde  pública,  impõe-se  a  conclusão  da
remoção  e  adequado  encaminhamento  dos  resíduos  perigosos  ainda  existentes  nas
escombreiras das antigas minas de S. Pedro da Cova.

Esta tem sido uma das justas reivindicações das populações e da junta de freguesia, à qual o
Bloco  de  Esquerda  e  outras  forças  políticas  têm  dado  seguimento  através  de  iniciativas
legislativas.

A Assembleia Municipal de Gondomar reunida em sessão ordinária em 29 de Novembro de
2016, acompanhando, como é seu dever, as tomadas de posição do povo e dos eleitos locais
Defende:

1 – a urgente avaliação do volume de resíduos perigosos ainda existente nas antigas
minas de S. Pedro da Cova e a sua rápida remoção para um centro especializado de
materiais perigosos;

2  –  a  adoção  de  medidas  de  mitigação  da  contaminação  do  solo  e  subsolo  e  a
consequente reparação ambiental de toda a área afetada.      
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