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Assunto: Fábrica de Processamento de Bagaço – Concelho de Coimbra

Destinatário: Min. da Economia e do Emprego

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
1.Portugal vive hoje uma grave crise económica, tendo em 2011 contraído 1,6%, e estando
prevista uma contracção na ordem dos 3% para 2012, de acordo com previsões mais recentes;
2.O crescimento económico é fundamental tanto para as empresas como para as famílias;
3.Só com o crescimento económico sustentável, é possível o aparecimento de novas empresas
que potenciem a criação de mais postos de trabalho aumentando-se o bem-estar generalizado
em toda a economia;
4.Não obstante Portugal necessitar de empresas produtivas que contribuam para a criação de
riqueza, é fundamental que as mesmas se enquadrem no meio envolvente e respeitem não só
as populações como também o meio ambiente;
5.O Grupo Parlamentar do CDS-PP coloca o bem-estar dos portugueses, a saúde pública e o
ambiente como prioridades;
Face ao exposto e nos termos do disposto no artº. 156ª, alínea d) da Constituição, é direito dos
Deputados "requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os
elementos, informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do
mandato";
Nos termos do artigo 155º, n.º 3, da Constituição e do artigo 12º, n.º 3, do Estatuto dos
Deputados, "todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os
Deputados no exercício das suas funções ou por causa delas";
Nos termos do disposto no artigo 229º, n.º 1, do Regimento da Assembleia da República, as
perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da
Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder
conforme o disposto no n.º 3 do mesmo preceito, no máximo de 30 dias;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer ao Sr. Ministro de
Economia e do Emprego, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que
antecedem, resposta ao seguinte:
Considerando que a fábrica de processamento de bagaço (caroço de azeitona), propriedade de
J.C. Coimbra, S.A, se encontra a funcionar na aldeia de Alcarraques:
1) A fábrica possui infra-estruturas sanitárias básicas e obrigatórias para o funcionamento deste
tipo de equipamentos industriais?
2) Tem conhecimento de queixas associadas a danos provocados sobre a população da aldeia,
associadas a irritações nas vias respiratórias, danos oculares, ou ruídos nocturnos causados por
máquinas e caldeiras que perturbam o descanso dos moradores?
3) As infra-estruturas respeitam as normas nacionais e internacionais, exigidas pela União
Europeia em matéria de saúde pública e em matéria ambiental?
4) Os resíduos provenientes desta fábrica são tratados de forma adequada respeitando o meio
envolvente?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 21 de Junho de 2012
Deputado(a)s
JOÃO SERPA OLIVA(CDS-PP)
HELDER AMARAL(CDS-PP)
JOÃO PAULO VIEGAS(CDS-PP)
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