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Assunto: PJR 91 71X1fl/2 (PEV) PJR 999IXllh/2 (PAN) PJR I 289IXIflI3
P5D pIR I 2931X1fl13
(BE) PJR 1294 /XIll/3 (PCP) PJR 13071X11113 (PS) PJR 13141X11V3 (CDSPP)
éxp[oraçâo rflineira da Serra da ArgemeLa

-

Junto envio a Vossa ExceLência o Texto de Substituição retativ
o aos P.JR 91 71X11112
(PEV), 999IXNhI2 (PAN), 1289/XIII/3 (PSD), 12931X11J/3 (BE), 1294 1X11113
(PCP), 1307/XIll/3
(PS) e 131 41X11113 (CDS-PP) exptoracao mineira da Serra da Argemela,
aprovado na reunfão
desta Comissão de 28 de marco de 2018, para efeitos de votacä
o.
-

Corn os methores cumprimentos,
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0 PRESIDENTE DA COMISSAO,

(Pedro Soares)
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TEXTO DE sUBSTITUIcA0
PJR 91 71X11112 (PEV)

Recamenda ao Governo a preservaçao e O oposlçao a
exploração mineira do Serra do Argemela
PJR 9991X1fl/2 (PAN) Recomenda aO Governo que obste a exploraçao de depósitos
minerals no Serra do Argemela
PJR I 2891X1U13 (PSD) Recomenda ao Governo que promova a aprEsentação dos
elernentos em falta para apreciaçUo de uma eventual exploraçao mineira no Serra do
Argemela por porte dos autarquias locals e populacOes envolvidas, e assuma e
corrobore a posicáo das entidades envolvidas no decisão a proferir
PJR I 293/XIlI/3 (BE) Recomenda ao Governo que não seja. celebrado coñtrato de
coflcessUo de exploraçdo mineira na Serra de Argemela
PJR 1294 /)Cllh!3 (PCP) Pela avalià cáo dosS riscos ambientais e do impacto nas
atividades económicas resultahtes da eventual concessdo de exploraçao mineira no
Argemela, no distrito de Castelo Branca
PJR I 3071X 11113 (PS) Preser.’açao da Serra do Argemela
PJR 131 41X11113 (CDS-PP) Recomenda ao Governo que tome todas as diltgênclas
necessárias para a proteçao e preservaçäo do Serra do Argemela, envolvendo nessa
missào as populaçoes e as autarquias locals
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A Assemblela da RepCibttca resoLve, nos terrnos do n.° 5 do artigo 166.° da Constituiçäo,
recomendar ao Governo que:
V

I

Qué tome pâbtica e prornova a discussâo, principatmente corn as autarquias Locals e
a popuLáçao diretamente afetada, bern como corn pentos na matéria, de toda a
informacao existente sobre o projeto de exptóração rnineira em curso para a Serra da
Argemeta, inctuindo a• divutgaçao, de acordo corn a LegisLaçao em vigor toda
a
documeritaçao a propósfto da solicftação de contrato de concessão de exploração
mineira na Argemeta, disponibitizando as autarquias Locals e poputaçoes envotvidas
toda
a informaçao existente para apreciaçao cabal. da situação, para nova pronância;
-
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Promova urn ampto debate pâblico, envotvendo as popuiaçôes e as autarquias sobre

-

a eventuaL expioraçao mineira na ArgemeLa e tenha em consideraçao as questoes
suscitadas no âmbito deste processo;
3

Que; no ârnbito da consutta pâbLica, sejam tomadas em consideraçao as posiçöes

-

transmitidas nos pareceres das autarquias, envoividas as popuiacöes, em Linha corn as
posiçöes já assurnidas peLo Governo;
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Prornova a apresentacão do Estudo de Impacte Ambientat, a apresentacãó do Piano

-

de Lavra, e da ação detalhada dos termos da expioracao pretendida peia sociedade
requerente;
5

Noâmbito da avatiacao de impacto ambientaL para urna eventuaL expLoraçao. rnineira

-

na ArgemeLa, sejam iguatrnente avaLiados os impactos desta atividade no pLano
ambientaL, da saâde pábLica, da paisagern, na desvaiorizacao dos prédios râsticos e
urbanos, nas atividades produtivas, em particular a atividade agricoLa e seguranca
aiimentar e noutras atividades económicas desenvoividas na regiâo, inciuindo o turismo
e defina as medidas que devem ser adotadas para minimizar esses riscos e compensar os
prejuizos, saivaguardadas as questães em tomb da sustentabitidade ambientai, dos
•

riscos para a sthde pâbiica, da preservacao da riqueza patrimonial, histórica e
paisagistica da Serra da ArgemeLa;
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No ârnbito da vaLorizaçao e do desenvotvimento do território se promova urn

conjunto de poLiticas pâbiicas que garantam a competitividade, a coesão e a
sustentabiLidade dos recursos ecotógicos, paisagisticos e turisticos, promovendo, urn
piano de recuperação para a preservacao da Serra da Argemeta, dç seu ecossistema e
do seu património cuLturaL e histórico que engLobe as diversas vertentes em causa,
nomeadamente, ambientais, cuLturais e históricas, para a proteçâo e preservacão de

V

todo o património da Serra da ArgemeLa, através das medidas necessárias e em
con)ugacao corn os municipios abrangidos;
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DesenvoLva as medidas necessárias

para•

V

o reforco de pessoai e de meios materiais

das entidades especiatizadas da Administraçao Pâbiica, designadamente do Laboratório
NacionaL de Energia e GeoLogia e da Direçao-Gerai de Energia e Geoiogia, e para a
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vaLonzaçao destas entidades e do seu papel. no desenvolvimento das capacidades do
Estado no setor geotógico e mineraL;
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Ate

a conctusäo do processo de avaLiaçäo dos impactos de uma eventuaL exptoracâo

mineira na ArgemeLa, suspenda o processo para a celebração de contrato de concessão
de exploraçao mineraL em curso na referida area.
9

Considere a possibitidade de que a que a Serra da Argemeta deixe de ser area de
exptoração minetra, tendo em consideraçao, nomeadamente, a sua configuraçao, a
grande proximidade das aldeias e do no Zêzere, apotando a sustentabiLidade de
desenvoLvimento harmonioso e duradouro.
Assembteta da RepbLica, 28 de Marco de 2018
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