Assembleia de Freguesia do Castelo | Sesimbra
» MOÇÃO | ANALISE À QUALIDADE DO AR NA LOCALIDADE DO ZAMBUJAL / RIBEIRO DO
CAVALO_ A SAUDE PUBLICA É UM DIREITO! «
Há mais de um ano que a população da freguesia do Castelo, nomeadamente os
habitantes da aldeia do Zambujal e arredores, se queixam do cheiro “nauseabundo e
intenso”, acompanhado de fumos que provém do ATERRO DO RIBEIRO DE CAVALO/
ZAMBUJAL.
Há mais de ano que foi revogada a licença e imposto o encerramento e a selagem do
ATERRO DO RIBEIRO DE CAVALO/ ZAMBUJAL, pelo Ministério Publico.
Mas… não se observam, até à data, quaisquer evidências da implementação das medidas
impostas com vista a evitar e minimizar os efeitos negativos para o ambiente e para a
saúde pública.
Á resposta do Governo às questões emitidas pela Junta de Freguesia do Castelo, sobre
para quando a suspensão de receção e para quando a selagem definitiva e eficaz do
aterro de resíduos lá depositados, foi nula.
Não há atuação de qualquer entidade que vislumbre o fim deste processo e que
implemente as medidas impostas com vista a evitar e minimizar os efeitos negativos.
Diariamente existem queixas, de que os moradores das aldeias próximas a este aterro, não
podem abrir as janelas; de que as crianças não podem brincar na rua, porque o cheiro do
ar é insuportável.
Uma vez que não há cumprimento das medidas impostas, os Eleitos da Assembleia de
Freguesia do Castelo, vêm exigir das entidades competentes, uma Análise à Qualidade do
Ar, que respiram os habitantes daquela localidade e arredores.
Trata-se de um atentado à saúde pública, que tem de ser avaliado e tratado o mais rápido
possível!
TODOS temos direito a respirar um ar saudável e saber o que respiramos!
A Assembleia de Freguesia do Castelo, assim o exige!
(vire sff)
Assunto_ MOÇÃO
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Pelo exposto acima, a Assembleia de Freguesia do Castelo, reunida em sessão ordinária no dia 17
de setembro de 2020, delibera esta MOÇÃO e exige perante as entidades competentes uma
Análise à Qualidade do Ar, que respiram os habitantes da aldeia do Zambujal e arredores.
. Dar conhecimento desta Moção
_ Senhor Presidente da Assembleia da Republica_ Exmo. Sr. Dr. Ferro Rodrigues;
_ Senhor Primeiro Ministro_ Exmo Sr Dr. António Costa;
_ Grupos Parlamentares;
_ Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo;
_ Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território;
_ Ministério do Ambiente;
_ Agência Portuguesa do Ambiente;
_ Câmara e Assembleia Municipal do concelho de Sesimbra;
_ Comunicação Social Local e Regional

Os Eleitos na AF CASTELO,
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