
Projeto de Resolução n.º 1201/XIV/2.º 

Recomenda ao Governo português que proceda à realização de estudos 

epidemiológicos e ambientais para averiguar o impacto da produção da Alves 

Ribeiro de Loures

Exposição de motivos:

A Associação de Moradores do Bairro de São Francisco, em Loures, tem efetuado várias denúncias 

sobre os danos ambientais e para a saúde pública provocados pela laboração da fábrica de massa 

betuminosa Alves Ribeiro, inserida neste bairro.

As queixas dos moradores subsistem há anos, tendo já sido noticiadas por vários órgãos de 

comunicação social (Reportagem Record TV: https://www.youtube.com/watch?v=aLPEBoe0350; 

Reportagem CMTV: https://www.youtube.com/watch?v=Tbxj2w7f2oY&t=74s).

O IAPMEI, legalizou em 2011 a atividade de exploração de betão betuminoso e betão pronto, desta 

central industrial, com o consentimento da autarquia de Loures. Nesta altura a legislação não obrigava 

à realização de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA).  A Alves Ribeiro era considerada indústria de 

tipo 2 mas com a mudança da legislação, em 2015, passou a ser considerada de tipo 3, da competência 

do Município de Loures, e com possibilidade de permanência numa área habitacional com PDM 

Urbano.

A Associação de Moradores anda há anos, a denunciar uma situação de poluição do ar que tem vindo 

a afetar a vida e saúde dos moradores do bairro. A associação tem vídeos que mostram o pó em 

suspensão, que queima a terra e estraga as casas desvalorizando o património, por não falar no cheiro 

com que têm de conviver diariamente pela pobre qualidade do ar.

De acordo com a Associação de Moradores do Bairro de São Francisco, terá sido solicitada a 

prorrogação da licença de funcionamento desta indústria em Fevereiro de 2020.



Em síntese, estamos perante a laboração de uma empresa em plena zona habitacional que, tudo 

indica, apresenta níveis de poluição incompatíveis com tal localização.

Desta forma, o PAN defende que o Governo deve, desde já, proceder à realização de estudos 

epidemiológicos e ambientais, designadamente através da monitorização contínua da qualidade do 

ar, para averiguar o impacto da produção da Alves Ribeiro de Loures, na qualidade do ar exterior na 

sua área geográfica circundante, assim como na saúde da população residente na área de influência 

desta empresa.

Nestes termos e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e 

o Deputado do PAN abaixo assinados, propõem que a Assembleia da República recomende ao 

Governo que proceda à realização de estudos epidemiológicos e ambientais, designadamente 

através da monitorização contínua da qualidade do ar, para averiguar o impacto da produção da 

Alves Ribeiro de Loures, na qualidade do ar exterior na sua área geográfica circundante, assim como 

na saúde da população residente na área de influência desta empresa.

Palácio de São Bento, 16 de abril de 2021.

O deputado e as deputadas, 

André Silva

Bebiana Cunha

Inês de Sousa Real


