
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 tem recebido denúncias da Associação de Moradores do Bairro de São

Francisco, em Loures, sobre os danos ambientais e para a saúde pública

provocados pela laboração da fábrica de massa betuminosa Alves Ribeiro,

inserida neste bairro.

As queixas dos moradores subsistem há anos, tendo já sido noticiadas por

vár ios órgãos de comunicação socia l  (Repor tagem Record TV:

https://www.youtube.com/watch?v=aLPEBoe0350; Reportagem CMTV:

https://www.youtube.com/watch?v=Tbxj2w7f2oY&t=74s ).

De acordo com a Associação de Moradores do Bairro de São Francisco, terá

sido solicitada a prorrogação da licença de funcionamento desta indústria em

Fevereiro de 2020.

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 do Ambiente e da Acção Climática:

1. O Ministério tem conhecimento desta situação? E se sim, se foi feita alguma

ação de fiscalização tendente a comprovar as denúncias dos moradores?

2. Qual o ponto de situação do licenciamento da actividade da fábrica de massa

betuminosa Alves Ribeiro, situada no Bairro de São Francisco, em Loures?

3. O Ministério do Ambiente e da Acção Climática já realizou, ou pondera

realizar, a monitorização contínua da qualidade do ar no Bairro de São

Francisco, em Loures?

https://www.youtube.com/watch?v=aLPEBoe0350
https://www.youtube.com/watch?v=Tbxj2w7f2oY&t=74s


Palácio de São Bento, 1 de abril 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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