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Conduta omissiva do Governo na Cimeira Ibérica quanto ao 
encerramento da Central Nuclear de Almaraz

Decorreu no passado fim de Semana, em Vila Real, a Cimeira Ibérica onde os governos de 
Portugal e de Espanha tiveram a oportunidade de discutir no plano bilateral temas considerados 
importantes para o relacionamento político, económico e social entre os dois países.

Incompreensivelmente a dimensão ambiental ficou de fora da agenda deste encontro por ser 
incómodo falar da Central Nuclear de Almaraz.

Esta era a oportunidade de o governo mostrar aos portugueses que a defesa dos interesses 
nacionais estava em primeiro lugar.

Esta era a oportunidade de o governo cumprir as recomendações aprovadas pelo Parlamento, 
desde logo a Resolução nº 107/2016 que insta o governo a tomar as necessárias diligências junto 
do governo de Espanha e da União Europeia com vista a promover o encerramento da Central 
de Almaraz em 2020, bem como a Resolução nº 76/2017 que recomenda ao executivo a inclusão 
na agenda da Cimeira Luso-Espanhola o tema da Central Nuclear de Almaraz e a necessidade do 
seu encerramento.

O governo não o fez. No final da Cimeira Ibérica, o Senhor Primeiro Ministro sobre o 
encerramento da central nuclear declarou perentoriamente à comunicação social: “Não íamos 
hoje tratar daquilo que temos tratado várias vezes no passado e que, relativamente às questões 
que se colocaram, ficaram resolvidas e bem resolvidas”.

O Governo foi absolutamente indiferente ao consenso político estabelecido na Assembleia da 
República, foi absolutamente indiferente às Resoluções da Assembleia da República e foi 
absolutamente indiferente às preocupações expressas por todas as forças politicas com assento 
parlamentar. O Governo desrespeitou a Assembleia da República o órgão de soberania 
representativo de todos os portugueses

Assim, nos termos constitucionais e regimentais, a Assembleia da República reunida em sessão 
plenária manifesta o seu protesto ao Governo pelo comportamento omissivo deste na Cimeira 
Ibérica ao recusar-se, por sua própria iniciativa, a abordar a temática da Central Nuclear de 
Almaraz e muito concretamente a necessidade do seu encerramento.

Assembleia da República, 31 de maio de 2017

Os Deputados,


