SAUDAÇÃO
À População do Zambujal e do Concelho de Sesimbra pela sua União na Defesa do Ambiente e Saúde Pública
A População da aldeia do Zambujal e o concelho de Sesimbra há muito que sofrem as consequências “visíveis” do
aterro ilegal que existe numa antiga pedreira do Zambujal.
A referida pedreira situa-se em ambiente cársico (elevada permeabilidade), havendo por isso, a verificar-se a
contaminação dos resíduos aí depositados, elevado risco de contaminação dos solos, aquíferos e ar, para além do
eventual risco para a saúde pública.
Nos últimos meses a população do concelho de Sesimbra tem sido solidária com os habitantes da aldeia do Zambujal
na defesa do meio ambiente e da saúde pública.
Pelo exposto a Assembleia de Freguesia do Castelo - Sesimbra está solidária com a população e saúda todos quantos
têm estado nesta luta com determinação e afinco para que este atentado ambiental e à saúde pública seja resolvido.
Dar conhecimento desta Saudação
- Senhor Presidente da República - Exmo. Senhor Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa
- Senhor Presidente da Assembleia da República - Exmo. Senhor Dr. Ferro Rodrigues;
- Senhor Primeiro Ministro - Exmo. Senhor Dr. António Costa;
- Senhor Ministro do Ambiente - Exmo. Senhor Eng.º João Fernandes;
- Grupos Parlamentares da Assembleia da República;
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT);
- Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT);
- APA - Agência Portuguesa do Ambiente;
- Câmara e Assembleia Municipal do Concelho de Sesimbra;
- Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra;
- Movimento Associativo do Concelho de Sesimbra;
- Comunicação Social Local e Regional;
Solicita-se que a presente Saudação seja divulgada nos suportes digitais e lugares de estilo da Junta de Freguesia do
Castelo.
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