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Assunto: Construção de armazém para resíduos nucleares em Almaraz

Destinatário: Min. do Ambiente

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
- A central nuclear espanhola de Almaraz, em funcionamento desde o início da década de 80,
encontra-se localizada a cerca de 100 km da fronteira com Portugal e é refrigerada pelas águas
do rio Tejo.
- O Governo espanhol anunciou recentemente a aprovação da construção de um novo armazém
de resíduos nucleares na central de Almaraz que, segundo várias notícias, prolongará a
atividade da central até aos 40 anos de vida, ou seja, mais 10 anos do que o previsto pela
primeira extensão (de mais 10 anos).
- Confrontado com este facto, o Ministro do Ambiente do Governo português mostrou-se
“muitíssimo surpreendido” e afirmou queoprincípio da legalidade não foi cumprido, pois que,
num projeto deste tipo, as leis comunitárias obrigam à existência de uma avaliação de impactos
ambientais transfronteiriços e "isso não foi feito". Assim, referiu que Portugal iria recorrer à
Comissão Europeia, que é quem tem a responsabilidade máxima pelo cumprimento das
diretivas que foram violadas por Espanha.
- Também o Ministro dos Negócios Estrangeiros terá admitido que Portugal poderá apresentar
queixa contra Espanha junto da Comissão Europeia.
- No entanto, do que se tem conhecimento, o Governo português ainda não apresentou qualquer
queixa junto da Comissão Europeia.
Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro do
Ambiente, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
respostas às seguintes perguntas:
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1 – Que diligências estão a ser tomadas pelo Senhor Ministro do Ambiente perante a
decisão do Governo espanhol da aprovação da construção de um novo armazém de
resíduos nucleares na central de Almaraz, no sentido de salvaguardar devidamente o
interesse nacional?
2 – Já foram pedidos esclarecimentos a Espanha sobre tal decisão? Quais foram os
esclarecimentos prestados por aquele país?
3 – O Senhor Ministro afirmou que houve violação de diretivas comunitárias por parte de
Espanha. Já foi, ou quando vai ser, apresentada queixa junto da Comissão Europeia?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 5 de Janeiro de 2017
Deputado(a)s
ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)
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