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Condições de funcionamento e deslocalização da empresa Carmona, SA, em Azeitão

Destinatário: Min. do Ambiente e da Transição Energética

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Nos últimos anos temos vindo a acompanhar o processo relacionado o funcionamento e com a
deslocalização para a Mitrena, em Setúbal, da empresa Carmona, Sociedade de Limpeza e
Tratamento de Combustíveis, SA, sita em Brejos de Azeitão.
Numa das respostas obtidas do Ministério do Ambiente, em 2018, às nossas questões, lê-se
que “ a APA, informou, em maio de 2018, o IAPMEI, a Carmona, a Inspeção Geral da
Agricultura, do Mar , do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) e a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo ( CCDRLVT), da
prorrogação, até maio de 2020, da LA e da Licença de Operação de Gestão de Resíduos
relativos à instalação existente localizada em Brejos de Azeitão”.
Referia-se, também, numa resposta que “com o objetivo de efetuar um adequado
acompanhamento, tanto da localização/construção da nova instalação no Parque da Sapec Bay,
como da desativação da instalação de Brejos de Azeitão, está a ser constituída uma Comissão
de Acompanhamento, coordenada pela APA, envolvendo várias entidades”.
Acresce que na comunicação que respondia ao deputados subescritores e a propósito da
avaliação efetuada o Ministério do Ambiente referiu: “ não obstante o cumprimento gradual das
BREF ( Best AvailableTechniques Reference Documents) aplicáveis, no que às emissões
difusas diz respeito, foi identificada a necessidade de se cobrir por completo, pelo menos, a
parte da instalação associada à zona de tratamento de águas oleosas, processo condicionado
por restrições do Plano Diretor Municipal ( zona não urbanizável) no local onde atualmente se
encontra a laborar, mas que já se encontra prevista na deslocalização desta instalação para a
Mitrena Setúbal ( Parque Industrial ‘Sapec Bay’).
Constata-se que decorrem obras, ainda pouco expressivas, no local para onde a empresa se
pretende deslocalizar.
Assim, e porque a menos de um ano do termino das licenças referidas no preâmbulo importa
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obter informação atualizada, vêm os signatários, ao abrigo das disposições constitucionais,
legais e regimentais, através de V. Exa. , perguntar ao Senhor Ministro do Ambiente:
1. Como se encontra o processo de deslocalização para a Mitrena Setúbal, da empresa
Carmona, SA?
2. A empresa entregou programa de descomissionamento ? Qual a programação prevista e
respetivos prazos?
3. A construção já concluída atualmente está conforme o programa de desativação em partes
apresentado? Em caso de desconformidade que diligências foram desenvolvidas?
Com os melhores cumprimentos.

Palácio de São Bento, 12 de junho de 2019
Deputado(a)s
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