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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Central Nuclear de Almaraz, em Espanha, situada a cerca de 110 quilómetros de Portugal,

perto dos distritos de Castelo Branco e Portalegre, encontra-se em funcionamento há cerca de

quatro décadas, desde 1981, tendo sofrido, desde então, alguns incidentes que, naturalmente,

têm preocupado as populações e as autoridades espanholas e nacionais.

Recentemente, tomou-se conhecimento do parecer positivo dado pela autoridade competente

espanhola para a extensão do período de funcionamento de ambos os reatores. Em concreto, a

central poderá funcionar até 2028, o que está refletido no plano nacional de energia e clima

espanhol, determinando que «as centrais nucleares irão encerrar entre 2025 e 2035», sendo

que as duas unidades de Almaraz serão das que vão «encerrar em primeiro lugar», uma em

2027 e outra em 2028.

Em reação, o Ministro do Ambiente e Ação Climática procurou junto do seu congénere espanhol

conhecer o real propósito da construção do armazém e do eventual prolongamento do tempo de

vida desta estrutura nuclear, bem como acautelar a realização de todos os estudos no sentido

de garantir a segurança e salvaguardar a população de impactos indesejáveis dessa extensão

de funcionamento.

Ao longo dos anos, o Partido Socialista tem manifestado, na região, mas também no Parlamento

nacional e Europeu, preocupação com o funcionamento da referida Central Nuclear, declarando

que esta não constitui um problema exclusivamente espanhol, embora possa constituir um ativo

exclusivamente espanhol, e defendendo, nomeadamente, a constituição de uma equipa técnica

transfronteiriça de acompanhamento, que inclua pessoas de ambos os países.

Acresce que, no corrente mês de junho de 2020, terão ocorrido mais dois incidentes na Central

Nuclear de Almaraz, com o desligamento em dias diferentes dos reatores I e II.

A central de Almaraz está situada junto ao rio Tejo e faz fronteira, sendo Vila Velha de Ródão a

primeira povoação portuguesa banhada pelo Tejo depois de o rio entrar em Portugal. A

utilização de água do Tejo no processo de arrefecimento na mencionada Central Nuclear

constitui, também, um fator suplementar de preocupação para as populações e portuguesa

espanhola ao longo do rio.

Nestes termos e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se a

V. Exa. que diligencie junto do Governo, por intermédio do Ministério do Ambiente e da Ação



Climática, que sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

- Foi o Governo português informado pelas autoridades espanholas dos incidentes ocorridos na

Central Nuclear de Almaraz?

- Que diligência tomou ou tomará o Governo Português face aos incidentes supramencionados?

- O Governo Português já recebeu alguma resposta de Espanha relativamente à realização de

um estudo de impacte ambiental antes da decisão final de extensão do funcionamento da

Central Nuclear de Almaraz?

- São conhecidos impactos para a saúde pública ou ambiental?

- Estão assegurados o ajustamento dos planos de segurança e a existência de meios, com a

preparação e formação adequadas, para fazer face a um eventual acidente relacionado com o

funcionamento da Central Nuclear de Almaraz?

- Os limites impostos para o prolongamento da laboração da Central da Almaraz estão a ser

monitorizados? Em caso positivo, é o Governo português notificado dessa monitorização?
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