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Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Uma antiga pedreira no Zambujal está a ser utilizada como aterro pela empresa Greenall Life –

Aterro, Reciclagem e Ambiente, Ldª. Esta empresa tem licença de exploração de aterro para

depósito de resíduos inertes, no entanto, constata-se a deposição de outros tipos de resíduos

que têm originado a emissão de gases com odor intenso e de fuligem que se deposita nas

habitações da população residente nas proximidades.

Na sequência de um incêndio ocorrido no aterro em agosto de 2019, regista-se um avolumar de

queixas e alertas da população a exigir a intervenção urgente a propósito dos odores, fumos,

fuligem e ao depósito ilegal de resíduos no aterro.

Temos conhecimento que as autarquias, Câmara Municipal de Sesimbra e Junta de Freguesia

do Castelo denunciaram a situação à Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do

Ordenamento do Território e da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de

Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), com o objetivo de impedir a deposição ilegal de resíduos,

exigir o encerramento do aterro e resolução do passivo ambiental, de forma a proteger o

ambiente e a população.

Entretanto a CCDR-LVT notificou a empresa da revogação total da licença de exploração de

resíduos inertes neste aterro. A notificação determina que a empresa tem de proceder à

suspensão imediata da receção de todos os resíduos, de apresentar um plano de caracterização

dos solos e um plano de remoção dos resíduos contaminados e de apresentar um plano de

selagem do aterro.

Apesar desta decisão da CCDR-LVT, a empresa mantém a sua atividade e há informação de

que tenha iniciado os procedimentos com vista a dar cumprimento às exigências colocadas.

Crescem também preocupações quanto à possibilidade de contaminação das águas, por via da

ocorrência de escorrências para a praia do Ribeiro do Cavalo.



A proteção do ambiente e da saúde pública da população é uma competência do Governo que

exige da sua parte uma firme intervenção.

Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao Governo que por

intermédio do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, nos sejam prestados os seguintes

esclarecimentos:

Que ações de fiscalização e monitorização têm sido desenvolvidas pelo Governo junto deste

aterro e quais os seus resultados?

1.

Que resíduos não inertes estão a ser depositados no aterro? Qual a sua proveniência?2.

A empresa cumpriu a notificação da CCDR-LVT data de 3 de junho de 2019 e apresentou o

plano de caracterização dos solos, o plano de remoção dos resíduos contaminados e o plano

de selagem do aterro? Em caso afirmativo, solicitamos cópia dos documentos.

3.

No caso de empresa não ter cumprido, que medidas estão a ser tomadas para dar

cumprimento à notificação?

4.

Que medidas foram tomadas pelo Governo para identificar a contaminação dos solos, avaliar

a qualidade do ar e a qualidade da água junto à praia do Ribeiro do Cavalo e à pedreira?

Quais os resultados obtidos destas análises?

5.

Considerando que a empresa foi notificada da revogação total da licença de exploração e

que ainda mantém a atividade, que medidas vai o Governo tomar no sentido do

encerramento do aterro e da recuperação do passivo ambiental?

6.

Palácio de São Bento, 4 de março de 2020

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)

ALMA RIVERA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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