
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

• O coque de petróleo (“petcoke”) é um tipo de combustível de carvão em pó de baixo custo, dos

mais poluentes que existem, danoso para o ambiente e para a saúde, contendo enxofre e

elementos cancerígenos, havendo indícios de que pode provocar asma, problemas

cardiovasculares, cancro do pulmão e morte prematura;

• Em 2013 a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América passou a rejeitar

todos os pedidos de licenciamento para uso do “petcoke” como combustível;

• Desde há vários anos que é armazenado “petcoke” no cais de chegada dos navios do Porto de

Aveiro, sem licenciamento e sem qualquer avaliação da qualidade do ar e do impacto ambiental,

nem adoção de medidas efetivas de mitigação na origem, nomeadamente durante as operações

de carga e descarga a granel e a céu aberto;

• O local de deposição do “petcoke”, destinado à CIMPOR de Souselas, se insere numa área

sensível da Zona de Proteção Especial e Sítio de Importância Comunitária da Ria de Aveiro, e

também de proximidade à freguesia de Gafanha da Nazaré;

• Há indícios graves e persistentes da má qualidade do ar e foram já realizadas várias queixas,

incluindo queixas-crime, a várias instâncias, por parte da população de Gafanha da Nazaré;

• Em fevereiro de 2015, o então Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia,

Jorge Moreira da Silva, anunciou, durante uma audição na Assembleia da República, ter iniciado

um processo de contraordenação à CIMPOR por armazenamento de “petcoke” sem o devido

licenciamento, na sequência de investigações originadas por denúncias da população;

• À data estão por construir uma barreira eólica contra os ventos dominantes e uma estação de

tratamento das águas lixiviantes, a que a CIMPOR e a Administração do Porto de Aveiro se



comprometeram, para mitigar os efeitos da descarga do “petcoke”;

• Esta construção está dependente de estudos do Instituto do Ambiente e Desenvolvimento

(IDAD), que têm sido sistematicamente atrasados.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro do

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

resposta às seguintes perguntas:

1 – Qual o ponto da situação do processo contraordenacional instaurado à CIMPOR?

2 – O que é que está a ser feito para monitorizar a carga e descarga de “petcoke” no Porto de

Aveiro?

3 – Qual o motivo do atraso da conclusão dos estudos do IDAD e, consequentemente, da

construção da barreira eólica contra os ventos dominantes, para que não haja o transporte das

poeiras para cima da povoação, e da estação de tratamento para que as águas lixiviantes não

contaminem a Ria de Aveiro?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2016

Deputado(a)s

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ABEL BAPTISTA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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