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Assunto: Depósitoilegalde entulhona Serrada Carregueirano Municípiode

Sintra.

Destinatário:MinistériodoAmbientee OrdenamentodoTerritório.

Ex.moSr. PresidentedaAssembleiada República,

Desde há, pelo menos, uma década que se processam despejos de toneladas de

resíduossólidose inertesnum vazadourosem licençapara tal na Serrada Carregueira

no Municípiode Sintra.

A descarga contínua de entulho tem tido um impacto permanente nas condições

ambientais do local, onde antes havia um vale, agora existe uma montanha de

resíduos.

A quantidade e diversidade de entulhos irão, estou certo, provocar a contaminação dos

lençóis hídricos subterrâneos, com os inerentes riscos para a saúde pública na região.

A existência deste depósito de entulho afecta, naturalmente, as condições de

sobrevivência de várias espécies animais que utilizam a Serra da Carregueira como

seu habitat natural.
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Não obstante a acções já levadas a efeito pela Câmara Municipal, GNR (Guarda

Nacional Republicana), Polícia Municipal, Ministério do Ambiente, SEPNA (Serviço de

Protecção da Natureza e do Ambiente) e pela CCRD-LVT (Comissão de Coordenação

e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo) nenhuma conseguiu impedir

eficazmente a continuação da descarga de entulho e garantir o cumprimento da lei.
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Ao abrigo de uma licença emitida pelo Ministério da Economia, entretanto revogada,

para estabelecimento de uma saibreira, a qual nunca existiu, os operadores deste

vazadouro deram cobertura a este autêntico crime ambienta!.

No entanto, tudo continua na mesma e a enorme montanhade entulhos continua a

crescere a ocuparumaárea naturalque deveriaestarprotegida

Nestes termos, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, vem o deputado Rui

José da Costa Pereira, eleito pelo Circulo Eleitoral de Lisboa, solicitar a Sua Excelência

a Sr.8 Ministra do Ambiente e Ordenamento do Território, resposta às seguintes

questões?

1 - Existe algum procedimento em curso no sentido de encerrar este vazadouro ilegal?

2 - Qual o resultado e consequências das visitas dos técnicos desse Ministério

efectuadas ao local?

Palácio de São Bento,30de Marçode 2011.
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