
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 

Decorreu nos dias 10 e 11 de março de 2019, a visita realizada à Região Norte, no âmbito da

Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, cujo programa consistia de várias visitas e

reuniões com diversas entidades, sobre as temáticas Pedras Salgadas, exploração de lítio no

Barroso e sector têxtil.

Relativamente à exploração de lítio no Barroso, que abrange os concelhos de Boticas e

Montalegre, o projeto tem de momento o seu centro de atividade a operar na freguesia de Covas

do Barroso (concelho de Boticas), com particular incidência nos terrenos que compõem o Baldio

dos compartes de Covas de Barroso.

Foram várias as entidades que apresentaram as suas preocupações relativas às atividades de

prospeção mineira realizadas no local, havendo uma contextualização da situação ao momento

da visita.

Após a visita interessava agora proceder a uma análise detalhada ao mapa das áreas de

explorações de lítio na Região Norte.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito a S. Exa. o

Presidente da Assembleia da República que remeta ao Ministério do Ambiente e da Transição

Energética o presente requerimento, para que nos seja facultado:

O mapa das áreas de exploração de lítio e impactos previsíveis na Região Norte.

Palácio de São Bento, 30 de abril de 2019

Deputado(a)s

JOSÉ LUÍS FERREIRA(PEV)

HELOÍSA APOLÓNIA(PEV)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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