
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O PAN desde há mais de um ano que recebe denúncias relativas à exploração pecuária Reis &

Silva, Lda, localizada na Rua do Bustelo, n.º 112 - Fradelos, Vila Nova de Famalicão, as quais

reportam a ocorrência de cheiros nauseabundos e impossíveis de suportar pela população.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, em resposta aos cidadãos

queixosos, sugeria, numa primeira fase, que se procedesse à denúncia junto do Serviço de

Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), sendo que, ao que apurámos, as orientações

vão agora no sentido de a mesma ser feita diretamente à Direção Regional de Agricultura e

Pescas do Norte.

De acordo com a Declaração de Impacte Ambiental a que a exploração está sujeita, está a

empresa obrigada ao cumprimento de um conjunto de 36 medidas de mitigação. Em janeiro de

2019, foi emitido à empresa em questão, o Título Único Ambiental (TUA), com pareceres

condicionados. Não se conhece, até ao momento, que medidas foram ou não implementadas.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm

os signatários, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

requerer as seguintes informações:

- Relatório da vistoria conjunta em 2016 - REAP

- Relatórios enviados pelo produtor referentes à implementação das medidas mitigadoras

- Relatórios de monitorização

- Relatório RECAPE

- Relatório da avaliação da concentração de odores

- Relatório das ações de fiscalização/avaliação/vistoria da implementação das medidas

mitigadoras

- Relatório da identificação das explorações/terrenos da zona envolvente da suinicultura

- Relatório da IGAMAOT de 25 julho 2018



Palácio de São Bento, 11 de maio de 2021

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

BEBIANA CUNHA(PAN)

INÊS DE SOUSA REAL(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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