
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 CDS-PP sempre defendeu que as questões ambientais são muito importantes,

especialmente no que toca à interferência que podem ter na saúde das pessoas;

- O concelho do Seixal, mais concretamente a Aldeia de Paio Pires, foi considerado zona de

risco, em virtude da localização na zona da unidade industrial da SN Seixal – Siderurgia

Nacional, SA;

- No final de 2014, foi criado um Grupo de Trabalho Interdisciplinar para a Qualidade do Ar no

Município do Seixal, composto por representantes do Município do Seixal, do Ministério da

Economia, do Ministério do Ambiente e do Ministério da Saúde, para além de representantes da

União de Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, para acompanhar e

desenvolver todos os esforços necessários para a resolução dos problemas da qualidade do ar

e saúde ambiental identificados naquela zona;

- No passado mês de fevereiro de 2015, foi realizada uma vistoria conjunta, pelas entidades

envolvidas, tendo sido identificadas situações suscetíveis de provocar emissões difusas de

partículas e fumos e emissões de ruído;

- Na sequência de tal vistoria, a SN Seixal enviou para o IAPMEI o plano de minimização da

produção de poeiras e ruídos com a calendarização para o desenvolvimento das medidas.

- Na reunião do grupo de trabalho constituído, realizada a 16 de dezembro de 2015, foi

identificada a necessidade de efetuar nova vistoria, no sentido de apurar o grau das melhorias

verificadas devido à implementação do plano pela SN Seixal.

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,

respostas às seguintes perguntas:

1 – O Ministério do Ambiente tem conhecimento e tem acompanhado todo o processo relativo à

SN Seixal– Siderurgia Nacional, SA, no que toca às questões ambientais existentes?

2 – O Ministério tem conhecimento das vistorias que ali foram realizadas e suas conclusões,

nomeadamente no que toca à qualidade do ar e emissão de ruídos, e tem intenção de promover

a realização de qualquer outra?

3 - Caso se conclua que os resultados obtidos ainda não são os desejados e que a saúde e

qualidade de vida da população ainda não está devidamente salvaguardada, que iniciativas é

que o Ministério está a pensar desenvolver no sentido de contribuir para a elaboração de um

plano que contemple medidas que assegurem devidamente a qualidade de ar naquele concelho

e a qualidade de vida e saúde da população?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 22 de Janeiro de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(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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