
 

 

 

 

A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A  

 

 REQUERIMENTO Número           /      (     .ª) 

 PERGUNTA Número          /      (     .ª) 

 

Assunto:  

      

Destinatário:       

 

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da República 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeça-se 

Publique-se 

           

O Secretário da Mesa 
 
 
 

1. As concessões de exploração dos depósitos minerais de Aljustrel e de Gavião

nº 6, situam-se no Distrito de Beja, círculo eleitoral pelo qual são eleitos os

Deputados signatários.

2. Esta exploração tem importância apreciável para a economia regional e local, e

também para a economia nacional.

3. Incumbe ao Estado acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento da concessão,

designadamente nos termos dos planos de lavra e de trabalhos a desenvolver

pela concessionária, bem como quanto aos aspectos de segurança, ambientais e

de tratamento e desembaraço dos resíduos.

O Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento tem essa

competência, tutelando a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

4. Os Deputados, ao abrigo das disposições constitucionais e legais aplicáveis,

perguntam o seguinte:

a) O Estado tem vindo a acompanhar o desenvolvimento destas duas

concessões? Como o faz?

b) Qual o ponto da situação actual em termos do grau de cumprimento do ‘plano

de mina’?

c) No que respeita a gestão de resíduos qual é a apreciação de que se dispõe?

d) Já foram detectadas algumas situações de incumprimento, em qualquer âmbito,

e – casos tenham ocorrido – que atitudes foram tomadas em nome do

concedente?

e) Qual a apreciação geral que é feita ao desenvolvimento de cada uma das



 

concessões.

Palácio de São Bento,  segunda-feira, 28 de Junho de 2010

Deputado(a)s

Luís Pita Ameixa(PS)

Conceição Casa Nova(PS)
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