
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 

Considerando que:

Os terrenos da Margueira, em Cacilhas, concelho de Almada, constituem uma porção do

território do município que serviu de base à empresa Lisnave durante largas décadas, sendo

que no presente se encontram sem qualquer atividade.

Esses terrenos são constituídos em cerca de 53 hectares, encontrando-se os mesmos

completamente ao abandono e inativos, com exceção de algumas embarcações da Marinha

Portuguesa ancoradas por inatividade, ou de embarcações da Transtejo.

A área correspondente aos terrenos da antiga Lisnave encontra-se potencialmente

contaminada, necessitando da respetiva intervenção para a sua descontaminação

O respetivo espaço envolvente tem para o concelho de Almada, e para toda a região de Lisboa,

uma importância acrescida na dinamização e na criação de novas potencialidades e

centralidades urbanas, que podem tornar essa região mais desenvolvida e atrativa ao

investimento.

Para o mesmo espaço há potenciais planos e projetos que incorporam toda a requalificação da

zona ribeirinha da baía do Tejo, contemplando os concelhos de Almada, Seixal e Barreiro.

Os terrenos no concelho de Seixal e Barreiro são geridos pela Baía Tejo.

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;



O 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, respostas às

seguintes perguntas:

1 – Tem o Ministério do Ambiente a titularidade, ou partilha a titularidade, dos terrenos da

antiga Lisnave, situados na Margueira, em Cacilhas?

2 - Tem o Ministério do Ambiente conhecimento da existência do Plano Almada Nascente,

ou de outros projetos, tal como do interesse de vários parceiros nomeadamente

internacionais?

3 - Confirma o Ministério do Ambiente a existência de terrenos contaminados no

respetivo espaço e que necessitem de intervenção? Em caso afirmativo, quando pensa V.

Exa. dar cumprimento a essa intervenção?

4- Considera o Ministério do Ambiente que os terrenos da Margueira têm uma importância

acrescida e estratégica para a requalificação e revitalização da zona envolvente, tal como

para toda a região de Lisboa, na criação de novas centralidades urbanas e

desenvolvimento económico?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2017

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 3301
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 2

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2017-02-20
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Titularidade dos terrenos da Margueira, em Almada
	txtDestinatario[0]: Min.  do Ambiente

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2017-02-17T11:01:44+0000
	Vera Bello (Assinatura Qualificada)


		2017-02-20T15:33:22+0000
	Duarte Pacheco (Assinatura Qualificada)


		2017-02-20T17:02:49+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2017-02-17T11:01:47+0000
	Unknown signer 5a62bafc980e37a65460a3686e0b4e6a208c804d


		2017-02-20T15:36:40+0000
	Unknown signer b13e6c22508a603b949e0d3fb5f2ae9759d41c1e


		2017-02-20T17:02:53+0000
	Unknown signer 9856bf6cd52f77d5926774519217f02dc6ff0a45




