
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 

No seguimento dos recentes eventos de poluição provenientes do parque industrial de Paio

Pires, surgiram várias questões relativamente à origem da poluição.

São já conhecidos os incumprimentos recorrentes da Siderurgia Nacional do Seixal

relativamente à Licença Ambiental, contudo no mesmo parque industrial situa-se outra indústria

que poderá não estar a cumprir os requisitos da sua licença, é o caso da Microlime - Produtos

de cal e derivados, SA.

Esta empresa possui um Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa (TEGEE) desde

2005 que expira em 2020, visto possuir um forno antigo que não permite a adaptação de

tecnologia que reduza os GEE e os valores de compostos orgânicos voláteis(COV).

É de referir que a APA é responsável pelo acompanhamento do regsito nacional de COV destas

instalações com a regularidade exigida legalmente.

Atendendo ao supra exposto, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição

da República Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da

República, vem o signatário, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, solicitar as seguintes informações ao Ministério do Ambiente e Transição

Energética.

No decorrer dos episódios de poluição recentes, foram efectuadas acções de fiscalização à

empresa Microlime?

1.

Se sim, quais os resultados das mesmas?2.

Sendo que a empresa possui um TEGEE até 2020, quais as medidas que serão

consideradas na licença ambiental para reduzir as emissões de GEE?

3.

Sendo emitidos compostos orgânicos voláteis por esta empresa, qual a periodicidade que é

feita a monitorização para determinar que não são excedidos os valores limite de emissão

definidos na legislação em vigor?

4.



Relativamente a esta monitorização, têm sido detectadas infrações?5.

Se sim, quais as acções que foram tomadas para responsabilizar os infractores?6.

Palácio de São Bento, 20 de fevereiro de 2019

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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