
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:

Numa nota divulgada hoje, dia 21 de novembro, no portal do Governo lê-se que «o Ministério do

Ambiente e da Transição Energética determinou que, no prazo de 45 dias, a Inspeção-Geral da

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), proceda a uma

inspeção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras

situadas na zona onde ocorreu o acidente do dia 19 de novembro».

De acordo com dados públicos da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) haveria em

2016 um total de 347 pedreiras licenciadas no Alentejo, mas 251 estavam, parcial ou totalmente,

inativas.

De uma análise aos últimos dados disponíveis na DGEG, vê-se que estão registadas em

Portugal cerca de 2500 pedreiras, sendo que mais de metade estarão abandonadas e que,

alegadamente, a maioria não cumpre as leis de segurança e de preservação ambiental.

Os distritos com mais pedreiras abandonadas são Leiria (cerca de 110) e Évora (cerca de 100).

Só na zona de Vila Viçosa e Borba existirão cerca de 80 pedreiras abandonadas, mas

alegadamente mais de metade não tem plano ambiental e de recuperação paisagística válido e

aprovado, ou por não o ter de todo ou por não ter pago a caução exigida.

A exploração de pedreiras é uma indústria fundamental para economia nacional, de norte a sul

do país, e, neste caso, de grande importância no distrito de Évora.

Os requisitos ambientais e de segurança plasmados na legislação em vigor são claros. O seu

não cumprimento depende, em grande parte, da falta de fiscalização e de atuação por parte das

autoridades competentes.



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;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

do Ambiente e da Transição Energética, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1- Por que razão é que a fiscalização hoje determinada por V. Exa. se destina apenas às

da zona onde ocorreu o acidente de dia 19 de novembro, e não incide sobre todas as

pedreiras situadas em território nacional, de modo a prevenir outras fatalidades?

2- Pode V. Exa. disponibilizar o levantamento de todos os atos de fiscalização efetuados

em pedreiras, a nível nacional, ao longo dos últimos dois anos?

Palácio de São Bento, 21 de novembro de 2018

Deputado(a)s

ÁLVARO CASTELLO-BRANCO(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

ASSUNÇÃO CRISTAS(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)



Deputado(a)s

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(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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