
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:

Na madrugada de quarta-feira, dia 11 de outubro, registou-se um incêndio num “amontoado de

pneus”, na fábrica de reciclagem Recipneu, localizada no Complexo Industrial de Sines. De

acordo com o que foi amplamente noticiado, “o incêndio foi dominado quatro horas depois, mas

por se tratar de material de borracha que queima lentamente, não foi possível extingui-lo e

conter a nuvem de fumo negro. Ao início da tarde ocorreu um pequeno reacendimento, com

parte dos pneus a arder em fogo lento”.

No entanto, apesar do tipo de material queimado e do elevado potencial tóxico para a

população, a delegada local de saúde do Litoral Alentejano apenas emitiu na quarta-feira, cerca

de 12 horas depois do incêndio ter deflagrado, um aviso à população com problemas

respiratórios para ficar em casa, fechar as janelas ou, em caso de urgência, dirigir-se ao

Hospital do Litoral Alentejano.

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 Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, vem por este meio requerer ao Senhor Ministro da

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

respostas às seguintes perguntas:

1- Porque é que só 12 horas depois do início do incêndio na Recipneu foi emitido um

aviso à população?



2- Que medidas está o Ministério da Saúde a implementar no sentido de vigiar a saúde da

população que esteve exposta? Estão estas medidas a ser tomadas em conjunto com o

Ministério do Ambiente?

Palácio de São Bento, 20 de outubro 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.
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