
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 recebeu denúncias de moradores, junto às instalações do EMFA de Alfragide, de forte

ruído, perturbador do sono, do descanso e das actividades diárias, designadamente de

teletrabalho, alegadamente provocado pelos exaustores das cozinhas naquelas instalações.

Os moradores estarão a queixar-se deste ruído desde Setembro de 2020, tendo já recorrido à

hierarquia do EMFA de Alfragide, às Relações Publicas da Força Aérea, à PSP, à Brigada de

Proteccao Ambiental, ao SEPNA/GNR, à Autoridade Nacional de Proteccao Civil, à Policia

Municipal da Amadora, à CCDRLVT, à Policia Judiciária Militar, à Inspeccao-Geral da Defesa

Nacional e, por fim, à Secretaria da Unidade de Apoio da EMFA, que terá sido indicada como a

entidade competente para resolver a situação.

Em Novembro de 2020, um representante da Secretaria da Unidade de Apoio da EMFA terá

efectuado deslocação ao local e reconhecido o nível de ruído. Sucederam-se várias

comunicações sem resposta, entre moradores e a Secretaria da Unidade de Apoio da EMFA,

entre o final de Novembro de 2020 e o final de Dezembro de 2020, altura em foi marcada, para o

início de Janeiro de 2021, medições de ruído nas residências, após as quais não foi efectuada

qualquer outra diligência ou contacto por parte da Secretaria da Unidade de Apoio da EMFA.

Esta situação reveste particular gravidade para a qualidade de vida das populações

circundantes às instalações do EMFA de Alfragide, especialmente num contexto de

confinamento e teletrabalho, o que foi, aliás, reconhecido no último decreto do Estado de

Emergência de Sua Exa. o Presidente da República, que solicita ao Governo medidas contra o

ruído urbano.

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,

vem o signatário, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, solicitar as seguintes informações ao Ministério da Defesa Nacional:

1. O Ministério da Defesa Nacional tem conhecimento desta situação?

2. Foi feita alguma medição de ruído e se sim, qual o resultado das medições de ruído

efectuadas? Cumprem os limites estipulados na lei do ruído?

3. Que acções está o Ministério da Defesa Nacional a desenvolver para o cumprimento da lei do

ruído nas imediações do EMFA de Alfragide e, bem assim, do decreto do Estado de Emergência



de Sua Exa. o Presidente da República?

4. Quando estará esta situação resolvida?

Palácio de São Bento, 25 de fevereiro 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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