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Assunto: Poluição junto à empresa Carmona, em Brejos de Azeitão, Setúbal

Destinatário: Min. do Ambiente

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
A exposição das populações a gases e demais substâncias poluentes libertados em resultado
das atividades industriais são altamente nocivas para a sua saúde afetando o seu bem-estar;
Na localidade de Brejos de Azeitão, Setúbal, as populações em redor da Fábrica Carmona –
Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. têm vindo a queixar-se
reiteradamente da elevada emissão de gases poluentes que são libertados e que atingem os
aglomerados habitacionais ao seu redor;
Segundo a informação disponibilizada pelo Ministério do Ambiente, a última ação de inspeção
realizada pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território (IGAMAOT) aconteceu em 18 de junho de 2015 e a avaliação da qualidade do ar da
região onde está localizada a instalação Carmona S.A. é efetuada através de estações de
monitorização inseridas na rede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), sendo os dados medidos em contínuo e disponibilizados em
tempo real, não tendo sido observado incumprimentos aos valores limite estipulados para a
proteção da saúde humana.

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas
regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da
República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
Os Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, vêm por este meio requerer ao Ministro do
Ambiente, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
resposta às seguintes perguntas:
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1 – Uma vez que as queixas da população se mantêm, prevê V. Exa. que sejam realizadas
outras ações de fiscalização ambiental à empresa, nomeadamente através da IGAMAOT?
2 – Para quando prevê que esteja concluído o processo de licenciamento ambiental
relativo à deslocalização da empresa para o Parque Industrial da SAPEC BAY, em
Mitrena?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017
Deputado(a)s
NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)
PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)
ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)
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