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- ATA N.º 07/2018 -  

 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA                                                                                        

 
 ---------- Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 

no Salão Nobre dos Bombeiros de Aljustrel, reuniu extraordinariamente a 

Assembleia Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  ----------------------------  

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------- Manuel Joaquim Batista Ruas  

 ---------- 1ª Secretária:  ----------------------------------- Maria da Graça Góis Belchior 

 ---------- 2ª Secretária: ------- Maria Antonieta Felício Patinha Assunção Batista 

 ---------- Feita a chamada verificou-se a falta dos seguintes membros:  -------------  

 ---------- João Manuel Rego Mendinhos Afonso, substituído por Sandrina Vaz 

Gramito Piteira; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Gonçalo Nuno Borges Mendes, substituído por Bruno Miguel Brites 

Martins. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Luís Gabriel Rebola Neto, substituído por José Francisco Silva Torres. -  

 ---------- Liliana Isabel Nobre Mendes, Presidente da Junta de Freguesia de 

Messejana, substituída por Marisa Gonçalves.  -------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente, Nelson 

Domingos Brito, e pelos Vereadores, Carlos Miguel Castanho Espada Teles, 

Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira, João Carlos Soares Mestre e 

Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro. ----------------------------------------------------  

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO -------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após verificação da existência de quórum, em nome do Sr. Presidente 

da Assembleia Municipal, foi pela Técnica Superior, Mónica Figueira, declarada 

aberta a sessão eram 15:00 horas, com os pontos constantes da seguinte 

ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 – Qualidade do Ar, Ambiente e Saúde em Aljustrel --------------------  
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 ---------- B2 – Período para Intervenção do Público -------------------------------------  

 ---------- De seguida, e para dar início aos trabalhos, tomou a palavra o Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal: --------------------------------------------------------  

 ---------- “Antes de mais e em nome da Assembleia Municipal quero agradecer a 

presença da nossa população, nesta Assembleia Municipal com um ponto em 

análise de extrema importância “Qualidade do Ar, Ambiente e Saúde.” ------------  

 ---------- Permitam-me que informe que estamos perante uma Assembleia 

Municipal Extraordinária, órgão que presido, pelo que vou fazer uma 

intervenção em dois tempos. Primeiramente fazer os agradecimentos, 

enquadramento e algumas explicações sobre a Assembleia, o seu 

funcionamento e a sua convocação, e numa 2ª fase fazer a minha intervenção 

e enquadramento sobre o ponto em análise. -----------------------------------------------  

 ---------- Assim agradeço novamente a presença do público, a presença das 

entidades aqui representadas para intervir, cumprimentar o Sr. Presidente da 

Câmara, Vereadores e todos os eleitos nesta Assembleia e em outros órgãos 

autárquicos aqui presentes, entidades e personalidades convidadas. --------------  

 ---------- Deixar um agradecimento especial à Direção dos Bombeiros pela 

cedência da sala. É com muita honra que estamos aqui no vosso salão nobre 

para a realização desta sessão de enorme importância para a nossa 

população, como a importância que consideramos que a instituição Bombeiros 

de Aljustrel, os seus corpos sociais e principalmente os nossos bombeiros têm 

para a nossa população, uma instituição de primeira linha. ----------------------------  

 ---------- Conforme já afirmei, esta sessão é organizada e promovida pela 

Assembleia Municipal, através de uma Assembleia Municipal Extraordinária 

com um ponto “Qualidade do Ar, Ambiente e Saúde”, onde vão intervir 

entidades convidadas, aprovadas em reunião ordinária de 6 de setembro, 

excecionalmente face à importância do tema. ---------------------------------------------  

 ---------- Está também previsto a intervenção do público. -------------------------------  

 ---------- Como presidente deste órgão obrigatoriamente exerço as minhas 

competências com o apoio das secretárias da mesa, a Antonieta e a Graça, e 

da técnica que apoia este órgão, a Monica Figueira, deixando desde já o meu 

agradecimento a vós. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Presido à sessão declarando a abertura, que já foi efetuada, 

suspensão se necessário e encerramento, quando se derem por encerrados os 

trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Concedo a palavra, dirijo e coordeno os trabalhos, limito os tempos do 

uso da palavra dentro das normas regimentais ou aquelas que forem 

eventualmente alargada dos membros e do público. ------------------------------------  

 ---------- Asseguro o cumprimento e regularidade da sessão. --------------------------  

 ---------- Peço assim a colaboração de todos, para que o uso da palavra seja 

respeitado, que não se interrompa e que se respeite aquilo que for indicado, 

para que esta sessão seja esclarecedora e dignificante para este órgão (a casa 

da democracia) e principalmente para a população em geral. ------------------------  

 ---------- Não posso também deixar de esclarecer esta Assembleia acerca da 

convocação desta sessão e as datas que foram indicadas. ---------------------------  

 ---------- As Assembleias Municipais são órgãos deliberativos, com regras 

próprias, quando convocadas no âmbito da legislação, que foi o caso, pelo que 

existem procedimentos que têm obrigatoriamente de ser cumpridos e para 

esclarecimento posso ler parte da informação escrita, através de carta e e-mail, 

enviada a todos os deputados municipais, em resposta ao requerimento 

apresentado pela CDU, para convocação da Assembleia Municipal 

Extraordinária, alusiva à Qualidade do Ar em Aljustrel, que também já permite e 

enquadro o tema. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à convocação, conforme requerimento apresentado pela 

bancada da CDU vou fazer aqui um enquadramento e a minha resposta a esse 

requerimento em 30 de agosto, depois de a 3 de setembro ter contactado a 

secretária representativa da mesa da CDU e dia 9 de setembro termos reunido 

em mesa, enviei a seguinte resposta: --------------------------------------------------------  

 ---------- “Face ao requerimento, apresentado nos termos do disposto do n.º1 do 

art.º 17º do Regimento da Assembleia Municipal e de acordo com legislação, 

dirigido à Assembleia Municipal no passado dia 28 de junho, pelos membros 

eleitos pela bancada da CDU, em que solicitam o agendamento de uma sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal, alusiva ao tema: “Qualidade do ar de 

Aljustrel”, fixando o dia 15 de setembro de 2018, pelas 16:00 horas, no Cine 
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Oriental, e indicando diversos oradores para a sua realização, cumpre-nos 

informar e esclarecer o seguinte:   ------------------------------------------------------------  

  --------- Nos termos do disposto no n.º1 do art.º 17º do Regimento da 

Assembleia Municipal, entre outras situações, esta poderá reunir 

extraordinariamente a requerimento de um terço dos seus membros. --------------  

 ---------- Cumprido que está este requisito, deveria o Presidente da Assembleia, 

de acordo com o n.º2 do art.º17, no prazo de cinco dias após a receção do 

requerimento, convocar a sessão extraordinária, referindo ainda o n.º 3 do 

referido artigo que, a sessão deveria ser realizada no prazo mínimo de três dias 

e máximo de 10 dias após a sua convocação. ---------------------------------------------  

 ---------- Face a esta incongruência, de apresentação de um requerimento em 

28 de Junho de 2018, não cumprindo o regimento e a legislação, o Presidente 

da Assembleia, reuniu oportunamente e num curto prazo com a mesa, 

nomeadamente com o envolvimento da secretária eleita pela CDU, ficando a 

mesma incumbida de transmitir à bancada requerente a análise e diligências 

efetuadas pela mesa, mormente no que concerne á impossibilidade do 

requerimento apresentado ser deferido, porquanto não permitia ao Presidente 

da Assembleia cumprir o estatuído nas disposições legais e regulamentares em 

vigor, já que a data sugerida ultrapassa em larga medida os prazos legais 

previstos, ou seja não cabe a quem requer o agendamento, estipular a data de 

realização, porque ela deriva automaticamente da aplicação dos prazos 

estabelecidos. Ainda assim, e perante a necessidade de proceder ao 

reagendamento da sessão extraordinária requerida, foram indicadas as datas 

de 22 ou 29 de Setembro, pelo que o requerimento deveria ser novamente 

instruído, por forma a cumprir os preceitos estabelecidos para a sua devida 

convocação, sendo inclusive equacionada a realização da sessão ordinária da 

assembleia no início de mês de Setembro, o que veio a acontecer. ----------------  

 ---------- Numa segunda análise efetuada pela mesa, e verificando-se a 

necessidade de reunir com a devida validade a sessão extraordinária ora 

requerida, verificou a mesa que, uma sessão extraordinária convocada por 1/3 

dos seus membros, cf. previsto no ponto 1, alínea b), do artigo 17º, não prevê o 

convite a entidades ou personalidades externas, pelo que, mesmo que a 
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sessão requerida seja convocada, não cumpre os objetivos inicialmente 

estabelecidos pelos requerentes. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Surge assim com base no regimento uma alternativa, que salvo melhor 

interpretação, parece enquadrar da melhor forma a sessão requerida, 

promovida no âmbito da criação de uma comissão eventual, a criar pela 

Assembleia Municipal, com base no artigo 50º do mesmo regimento, 

observando neste caso um trabalho mais profundo e detalhado sobre a 

questão apresentada, tomando por exemplo um trabalho inicial cf. previsto na 

alínea f) do artigo 51º., promovendo por sua vez a organização de uma sessão 

pública de esclarecimento com a participação de oradores e entidades 

externas, desenvolvendo também um trabalho de acompanhamento. Em 

resumo na próxima Assembleia Municipal deve ficar definido em concreto o dia 

e o formato da Sessão Pública de esclarecimento alusiva à Qualidade do ar, 

Ambiente e Saúde. --------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Assim, e por considerarmos o assunto de extrema importância para o 

concelho, e principalmente para a vila de Aljustrel, propomos, que o mesmo 

seja integrado numa reunião de trabalho da mesa, para a qual se convocam 

representantes das duas bancadas, a fim de que seja possível, na sessão 

ordinária a realizar no dia 6 de setembro, caso seja entendimento das 

bancadas, votar-se a criação de respetiva comissão, de acordo com o ponto 1 

do artigo 50º do regimento desta Assembleia Municipal. -------------------------------  

 ---------- Aproveitamos ainda para informar, conforme referido nas últimas 

sessões da Assembleia Municipal, que este Município, representado pelos 

seus órgãos autárquicos, câmara e assembleia municipal, já promoveram por 

diversas vezes reuniões de trabalho com instituições e respetivos técnicos da 

área, afim de estudar a qualidade do ar e os impactos da indústria mineira, nos 

mais variados níveis, com o intuito de que sejam tomadas medidas que 

possam minorar os impactos verificados e aprofundada a informação, capaz de 

prestar o cabal esclarecimento á população do concelho. -----------------------------  

 ---------- Ainda neste intento, e na sequência da reunião realizada a 11 de abril 

de 2018, solicitou-se, principalmente à ULSBA informação que permita 

esclarecer a população sobre esta matéria, inclusive a constituição duma 
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comissão de avaliação sugerida por esta entidade, conforme se demonstra 

pelos anexos que junto remetemos, pois, só assim estaremos em condições 

para a realização de sessões públicas de esclarecimento à população, onde 

esta entidade é fulcral.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A sessão informativa, ora solicitada, reveste-se de maior relevância se 

for capaz de evidenciar propostas de solução tecnicamente fundamentadas e 

validades, e ainda de prestar os devidos esclarecimentos á população do 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em suma, reafirmando a importância da realização da sessão, e de um 

trabalho contínuo e profundo de análise ao problema, remeto para apreciação 

da mesa desta assembleia, em reunião a realizar no dia 04 de setembro de 

2018, às 17h00, para a qual ficam convocados os representantes das duas 

bancadas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informe-se os requerentes.” ----------------------------------------------------------  

 ---------- No dia 4 de setembro, reunimos com as secretárias e com os 

representantes das bancadas, acordando-se a apresentação de um 

requerimento para a realização da sessão a 22 de setembro, na reunião 

ordinária da Assembleia de 6 de abril, requerimento esse que não foi 

apresentado e que após duas suspensões da sessão de 6 de setembro para se 

chegar a acordo, não se acordou. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Face a este impasse, tomei a iniciativa de ser o Presidente da 

Assembleia Municipal, a convocar a sessão, onde se indicou a data de 22, 

verificando-se posteriormente que a data de 29 de setembro, era a melhor 

data, face à conciliação de agendas com as entidades, inclusive reuniões 

programadas com as diversas entidades, tal como com a Almina, que se 

realizou a 26 de setembro. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Meus amigos, este ofício das datas da convocatória, que tem gerado 

alguma polémica, está aqui, eu posso depois publicar no Facebook, se tiver 

autorização para o fazer, no Facebook da Assembleia Municipal, no dia 22 ou 

no dia 29. Está aqui escrito, foram as datas que propusemos, foram as datas 

que de facto houve. Não são as redes sociais que marcam as Assembleias 

Extraordinárias, ainda mais num formato legal, não numa sessão alusiva ao 25 
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de Abril, não numa sessão alusiva ao Feriado Municipal, quer se fazer mistura 

dessas duas situações e estamos aqui a falar de coisas sérias e nem sequer 

vamos aqui deliberar nada, vamos conversar, já que estamos aqui em regime 

de exceção que também teve de ser aprovado na Assembleia de 6 de 

setembro para que conseguíssemos integrar numa Assembleia Deliberativa os 

convidados aqui presentes, inclusive pessoas que são especialistas na matéria 

ou querem dar a opinião sobre a matéria e representam grupos de pessoas e 

que têm aqui também a voz da palavra, teve de ser de facto aprovado em 

Assembleia Ordinária. Os “Facebooks” ou as redes sociais e quem as utiliza 

não comandam a Assembleia Municipal nem os destinos de Aljustrel e nem 

aquilo que se quer de facto, o melhor, a verdade, a frontalidade; não fugir aos 

assuntos difíceis; não descuro perante aqueles que elegeram a lista da 

Assembleia que liderei. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Julgo que não é de bom-tom que estas situações se misturem ainda 

mais qualidade do ar, ambiente, saúde com Facebook, assuntos sensíveis 

como este sejam aproveitados desta forma. -----------------------------------------------  

 ---------- Qualidade do Ar, Ambiente e Saúde, é o ponto em discussão e o tema 

da presente Assembleia Extraordinária. Entre outros fatores a industria mineira, 

praticamente dentro da vila, a localização da zona de stockagem e trituração, 

assim como da lavaria, provocam impactos ambientais negativos, com 

destaque para o pó, que se estende para o interior da vila, criando 

incomodidade, deposição de partículas, podendo ser absorvida pela respiração 

e ser prejudicial para a saúde, que preocupa obviamente toda a população e a 

todos nós em geral, que cá vivemos, queremos continuar a viver e temos os 

nossos filhos que queremos saudáveis. -----------------------------------------------------  

 ---------- Ainda não há um ano que assumi funções como presidente da 

Assembleia Municipal e apesar de presidir um órgão não executivo, um dos 

assuntos que assumi deste a primeira hora foi afirmar que este assunto “está 

em cima da mesa e não sai até haver uma resolução efetiva”. -----------------------  

 ---------- E não basta dizer, não basta publicar nas redes sociais, é para exigir, é 

para reunir, é para dialogar, é para acompanhar no terreno quando necessário 

e conhecer as nossas realidades. -------------------------------------------------------------  
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 ---------- É para fazer e apresentar resultados, sem fazer publicidade, sem 

aproveitamentos políticos e obviamente o esforço de ambas as bancadas e do 

executivo têm sido uma realidade. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Este assunto é de interesse prioritário é de interesse público 

obrigatório, é de todos, é a nossa terra, são os nossos filhos e temos que ser 

responsáveis e exigir responsabilidades se for o caso. ---------------------------------  

 ---------- Assim permitam-me que apresente aqui a cronologia e diligências 

feitas sobre este assunto, que faz também com que o assunto seja enquadrado 

para as intervenções seguintes dos eleitos, das entidades responsáveis aqui 

presentes, de convidados e do público em geral, que se pretende que deixe 

aqui alguns esclarecimentos à nossa população. -----------------------------------------  

 ---------- Logo em dezembro, foi disponibilizado à Assembleia Municipal o 

relatório da campanha de monitorização da qualidade do ar elaborado pela 

CCDR, entre setembro de 2015 e outubro de 2016, resultando que os valores 

registados se encontravam abaixo dos limiares e dos valores (limite estipulado 

por lei). Ainda assim e concluindo-se que havia outros parâmetros que 

deveriam ser analisados, nomeadamente a sílica, metais pesados, etc, 

continuou-se diligências e reuniões com as entidades responsáveis pela 

fiscalização da atividade e pela saúde. ------------------------------------------------------  

 ---------- Em janeiro e fevereiro, realizara-se duas reuniões, com a presença da 

CCDR, DGEG, Administração Regional de Saúde e Agência Portuguesa do 

Ambiente, onde foram manifestadas as nossas preocupações e exigindo-se 

que nos fossem disponibilizadas todas as informações existentes e ação para 

fazer cumprir todas as exigências previstas. -----------------------------------------------  

 ---------- Em 11 de abril, realizou-se nova reunião com todas estas entidades, 

onde também esteve presente a Almina, onde se transmitiram novamente as 

nossas preocupações, em que a Almina, enumerou algumas medidas e ações 

implementadas, informando que estava a cumprir os requisitos legais e que 

estavam instaladas três estações em locais distintos para controlo do ar, 

incluindo a concentração de sílica. Ficou acordado que a empresa Almina 

disponibilizaria informação sobre o controlo efetuado nessas três estações. -----  



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º 7/2018  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29 DE SETEMBRO DE 2018 
 

 

9 
 

 ---------- Nessa reunião exigiu-se também à Autoridade de Saúde que criasse 

condições para permitir informar a população em relação a esta matéria, pois 

haviam preocupações e que nós exigíamos uma sessão pública para este 

efeito, onde esta entidade é fulcral, sugerindo-se mesmo a criação de uma 

comissão de avaliação.---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em julho o Presidente da Câmara e Presidente da Assembleia, 

comunicaram por escrito, às entidades fiscalizadoras, que a informação sobre o 

controlo de qualidade do ar das três estações referidas pela Almina ainda não 

tinha sido disponibilizada, conforme acordado e afirmando também que uma 

vez que estamos em pleno verão, estação do ano em que normalmente se 

acentuam os fenómenos de poeiras na vila de Aljustrel, solicitamos que sejam 

tomadas eventuais medidas mitigadoras concretas para evitar esta situação. ---  

 ---------- Entretanto e no âmbito destas reuniões a DGEG, informou algumas 

das principais ações e medidas realizadas pela Almina para evitar o 

aparecimento de poeiras na vila de Aljustrel, onde destaco por exemplo, em 

2015 o revestimento integral dos edifícios dos crivos e dos HP’s, reorientação 

das portas de acesso em função da direção dos ventos dominantes, 

encapsulamento da cabeça das telas T190 e T290, colocação de cortinas, e 

em 2017 foi instalado um sistema de despoeiramento com aspiração do edifício 

dos crivos na britagem de superfície, com ventilador de captação de poeiras, 

ciclones, filtros de cartuchos, conduta de aspiração, etc.. ------------------------------  

 ---------- Informa também que a empresa tem respondido às suas obrigações 

legais e desenvolve os seus trabalhos de acordo com as melhores práticas. ----  

 ---------- Conclusão: --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entre outras informações, foram enumeradas ações e medidas para 

diminuição das poeiras, pela entidade responsável pela fiscalização; --------------  

 ---------- A autarquia em julho reafirmou o que fomos afirmando em reuniões e 

comunicando ao longo do ano, chamando a atenção para com o aproximar do 

tempo seco, as poeiras se acentuavam e era importante uma atenção especial 

para minimizar as mesmas de forma objetiva. ---------------------------------------------   

 ---------- As bancadas da Assembleia Municipal e o Executivo, 

independentemente das metodologias, estiveram ativos e atentos criando uma 
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comissão na Assembleia Municipal, presidida pela Marisa Caetano e composta 

por 2 deputados de ambas as bancadas. ---------------------------------------------------  

 ---------- Durante o mês de agosto constatou-se de forma objetiva que não 

houve melhorias, o pó não diminuiu, pode até ter aumentado, é uma realidade;  

 ---------- A população continua preocupada, alarmada e com necessidade de se 

perceber os efeitos destas poeiras para a saúde pública, esperamos 

esclarecimentos pelas entidades responsáveis;-------------------------------------------  

 ---------- A 18 de setembro, promoveu-se nova reunião, onde estiveram 

presentes a CCDR, a Saúde e APA. Não esteve presente a DGEG. ---------------  

 ---------- Reafirmámos as nossas preocupações e pedimos ação de forma de 

prestar esclarecimentos à população onde foi transmitida a estas entidades que 

íamos de facto realizar esta sessão a 22 ou a 29 conforme foi escrito naquele 

ofício. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A 26 de setembro reunimos com a Almina, exigindo informações e 

medidas, pois as poeiras não diminuíram. A empresa informou-nos que ia 

investir significativamente na implementação de novas medidas, pois as 

implementadas não tiveram o resultado esperado, para combater a dispersão 

de poeiras e que iam constituir a curto prazo uma comissão de 

acompanhamento ambiental, composta por diversas entidades. ---------------------  

 ---------- Enviou-nos também uma carta que vamos ler e uma compilação sobre 

a monitorização da qualidade do ar e também não se disponibilizou para estar 

presente na sessão da Assembleia Extraordinária, por considerar ser de âmbito 

político.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Minhas senhoras e meus senhores estou bastante satisfeito por este 

percurso em 2018, apesar de não haver ainda nada de resultados positivos, eu 

já assumi aqui que, continuam a haver poeiras, mas temos sentados à mesa 

todas as entidades, fizemos com que a Almina nesta última reunião assumisse 

situações concretas. Sabemos de antemão que temos uma lavaria e a industria 

mineira deixou de ser uma industria tradicional como tem sido até à data, em 

que eram afetadas principalmente as pessoas que lá trabalham para termos 

atualmente em Aljustrel uma industria mineira. --------------------------------------------  
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 ---------- Às entidades licenciadora, fiscalizadoras e de Saúde, Dr. José Robalo, 

DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia, representada por Eng.º Mário 

Guedes; APA - Agência Portuguesa do Ambiente; CCDR Alentejo; 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, o meu muito obrigado pela 

vossa presença. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Caros, a Almina assumiu connosco a resolução do problema das 

poeiras a curto prazo. Exigimos que isso se concretize de forma objetiva e que 

sejam acompanhados todos os impactos ambientais da atividade mineira e 

outras. Entidades licenciadoras e fiscalizadoras exigimos fiscalização, exigimos 

acompanhamento, informação e diálogo permanente porque queremos uma 

industria mineira criando mais e melhor emprego, cumprindo os requisitos 

legais com especial atenção para aqueles que podem ter efeitos na saúde, sem 

descurar os outros, queremos ter um concelho de desenvolvimento pleno, que 

se tem vindo a concretizar, mas onde todos os intervenientes tem que ter 

responsabilidade ambiental, social e com abertura para a modernização 

tecnológica, onde a saúde deve estar sempre primeiro. --------------------------------  

 ---------- Temos uma população com uma ligação especial à atividade mineira, 

onde uma considerável parte da população trabalha na atividade mineira, 

exposta aos riscos, que conforme já afirmámos queremos ver minimizados.  ----  

 ---------- Passámos de uma atividade mineira tradicional de abre e fecha, para 

uma indústria mineira moderna, produtiva e rentável, que nos cria mais 

impactos, não só para os trabalhadores mas também para a população em 

geral. Estamos em pleno século XXI, a qualidade do ar, o clima, a poluição são 

problemas que cada vez mais se colocam, em contrapartidas as tecnologias 

avançam sem parar. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Queremos uma indústria mineira moderna com a nossa identidade 

preservada, responsabilidade ambiental e um concelho que se afirme como 

exemplo de desenvolvimento integrado e sustentável, onde a saúde deve estar 

sempre primeiro, com a criação de medidas de prevenção, diagnostico e 

principalmente de sensibilização para os riscos associados das atividades 

laborais, mas também dos problemas climáticos existentes. --------------------------  
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 ---------- Queremos uma mina a laborar; queremos medidas concretas para 

eliminação das poeiras na vila; queremos responsabilidade ambiental; 

queremos ação das entidades produtoras e das entidades fiscalizadoras. A 

saúde está primeiro!!” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar às intervenções das bancadas foi lido por parte das 

secretárias o expediente que constava do seguinte: -------------------------------------  

 ---------- Oficio Instituto Ricardo Jorge --------------------------------------------------------  

 ---------- ALMINA ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida tomou a palavra, em representação da bancada da 

Coligação Democrática Unitária, para fazer a sua intervenção politica o 

deputado Manuel Nobre: -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Boa tarde a todos, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr, 

Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. membros da 

Assembleia Municipal, Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, Srs. e Sras 

convidadas, representantes das várias entidades, caros aljustrelenses, a 

situação que hoje se constata em Aljustrel não é nova, tem vários anos, com 

momentos de maior ou menor intensidade. ------------------------------------------------  

 ---------- A vila de Aljustrel nos últimos 8/9 anos viu-se invadida por um pó preto, 

que a cada ano que passa vai preocupando e inquietando os Aljustrelenses, 

que assistem todos os dias à ocupação dos seus telhados, pátios, varandas, 

vegetação, viaturas automóveis, e em alguns casos dentro das habitações ou o 

constante levantamento de pó sempre que um carro passa na rua. Tudo isto 

todos os dias, todos os meses e todos os anos sem conhecer que pó é este e 

que riscos para a saúde e quais as consequências para toda esta comunidade, 

dada a prolongada exposição a este pó, e tudo isto com a passividade dos 

poderes públicos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para que sejam minimizados estes problemas implica que sejam 

envidados esforços no sentido duma melhoria do ambiente urbano e qualidade 

de vida de todos os aljustrelenses. ------------------------------------------------------------  

 ---------- A CDU, através dos seus eleitos, desde há muito que vem chamando a 

atenção da Câmara Municipal para esta realidade, dando voz à generalidade 

dos aljustrelenses que se veem queixando do pó preto, tendo inclusive, 
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cidadãos e movimentos de cidadãos desenvolvido várias iniciativas, como 

baixo assinados, petições, para tentar chamar à atenção das entidades 

competentes. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No entanto, e passados todos estes anos a situação está igual senão 

pior. Pouco ou nada foi feito para eliminar ou minimizar o problema, muita 

conversa, algumas reuniões, boas intenções e ação com resultados práticos 

para as pessoas pouco ou nada. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Entre setembro de 2015 e outubro de 2016,a CCDR Alentejo realizou a 

monitorização do ar, limitando-se apenas a um único local, o largo da feira. 

Monitorização essa que, se destinou apenas a dar a conhecer a quantidade de 

partículas e não o seu teor químico. Dessa análise resultou um relatório que só 

foi conhecido um ano depois de terem terminado as recolhas, afirmando que 

tudo está legal, mas que nada conclui relativamente à qualidade das partículas 

ou seja, que metais ou gases compõem as partículas e qual o seu grau de 

agressividade para a saúde pública.----------------------------------------------------------  

 ---------- Assim e uma vez que o mesmo é manifestamente insuficiente para a 

resolução do problema que estamos a viver, é fundamental uma análise mais 

profunda, tendo em conta as preocupações da população com o pó preto, com 

a sua composição química e as repercussões na saúde pública, pelo que há 

que assumir o compromisso de implementar um conjunto de medidas de 

âmbito municipal, concelhio, nacional e regional que visem a redução das 

emissões poluentes. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A CDU apresentou em fevereiro deste ano uma moção na Assembleia 

Municipal pela Qualidade do Ar, que propunha várias medidas: 1) que a 

Câmara Municipal de Aljustrel em colaboração com a CCDRA assumisse o 

compromisso da monitorização permanente do ar; 2) a criação de uma rede de 

estações de medições da qualidade dos ar em vários pontos da vila, 3) a 

análise qualitativa das poeiras que assolam a vila de Aljustrel, 4) a adoção de 

campanhas de esclarecimento à população sobre as condições e análises 

existentes de qualidade do ar e dos seus impactos na saúde, 5) a elaboração 

da carta ambiental do município de Aljustrel como importante instrumento de 

gestão que permitiria conhecer a situação ambiental de todo o município, 6) a 
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realização de uma carta da qualidade do ar em parceria com uma instituição do 

ensino superior e com entidades estatais com competência nesta matéria. 

Todas estas propostas foram rejeitadas pelos votos dos membros do PS na 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Contudo, a CDU ciente da responsabilidade que tem em representar os 

aljustrelenses e honrar os seus compromissos, não baixa e não baixou os 

braços e requereu, em junho, a marcação de uma sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal, sobre este tema, a ter lugar no dia 15 de setembro, 

dando assim o devido tempo para serem convidadas as várias entidade e 

personalidades entendidas e com responsabilidade na matéria, a designar: 

DGS, Instituto Ricardo Jorge, Sindicato da Industria Mineira, a Almina, a 

CCDRA, a APA, o Movimento Aljustrel pelo Ambiente, o Dr. Carlos Silva 

Santos e o Eng. Miguel Diogo, para assim debaterem e darem passos para 

eventuais soluções, mas acima de tudo envolvê-los na discussão e assumir 

que há de facto um problema ambiental em Aljustrel, Assembleia essa que não 

se realizou na data requerida pela CDU, tendo o Sr. Presidente desta 

Assembleia, após entendimento das duas bancadas marcado a data de 22 de 

setembro mas que mesmo assim não foi essa a data, porque o Sr. Presidente 

de forma unilateral, pela sua cabeça, decidiu alterar a data para 29 de 

setembro, hoje, desrespeitando a Assembleia que preside, desrespeitando os 

aljustrelenses que querem debater este tão importante assunto. Em suma, esta 

Assembleia resultou da grande e prolongada pressão da CDU em que se 

realiza-se uma assembleia sobre este tema. -----------------------------------------------   

 ---------- Os motivos que nos levaram a apresentar o requerimento para a 

marcação da Assembleia extraordinária foram os seguintes: -------------------------  

 ---------- 1º- Há 9 anos que os aljustrelenses vivem preocupados com a 

exposição ao pó preto e as possíveis consequências para a saúde; ----------------  

 ---------- 2º- Durante estes anos houve uma quantidade de iniciativas de cidadão 

de Aljustrel que procuraram que a Almina agisse no sentido de minimizar as 

emissões de poeiras e que a câmara diligenciasse no sentido de promover o 

esclarecimento da população acerca da perigosidade, ou não, do pó preto; -----  
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 ---------- 3º- Foram muitas as tentativas junto do Município e também muito o 

tempo que se levou para que o Município tenha iniciado algumas diligências; ---  

 ---------- 4º- Passados 9 anos estamos praticamente na mesma em termos de 

informação acerca da perigosidade das poeiras, uma vez que, 

injustificadamente não temos conhecimento de qualquer estudo que identifique 

a composição química das partículas/poeiras; ---------------------------------------------  

 ---------- 5º- O único estudo efetuado terminado em outubro de 2016, ainda não 

foi divulgado oficialmente, no entanto esse estudo apenas identifica a 

quantidade de partículas no ar e foi analisado um único ponto de recolha; -------  

 ---------- 6º- Cremos que já não estamos na fase de discutir se há pó ou não há 

pó, pois ele é visível em todo o lado e envolve Aljustrel numa áurea poeirenta 

visível ao longe, desde que não esteja a chover e são muitos os dias que não 

chove em Aljustrel; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 7º- E também já é tempo de abandonar a argumentação que se 

pretende dar a entender de que quem está preocupado com as questões 

ambientais quer o encerramento da mina. É absolutamente falso. As questões 

ambientais não têm nada a ver com a laboração da mina. A mina deve produzir 

cada vez mais e ao mesmo tempo cumprir as suas obrigações ambientais.   ----  

 ---------- Há uma série de dados inquietantes sobre esta questão, uns 

confirmados outros ainda por confirmar mas que deixam a sensação de 

perigosidade que nos devia deixar a todos, a todos no seu cabal 

esclarecimento. A barragem dos rejeitados está ou não está cheia? Tem ou 

não tem muita água? A evaporação é prejudicial ou não para a saúde? A 

britagem parou ou não parou durante a Feira do Campo? Não fosse o pó 

danificar as lentes da TV que lá estavam a fazer os programas. Estão ou não 

ativos os aspersores e demais equipamentos que deveriam contribuir para a 

diminuição do pó? Há ou não há mais casos de pessoas com doenças 

relacionadas com o aparelho respiratório? É ou não é verdade que muitos 

pontos da vila os poços e furos ficaram secos? -------------------------------------------   

 ---------- Face a tudo isto, não se percebe porque é que o Município, para além 

de promover reuniões com entidades, efetivamente importantes é certo, não se 

disponibilizou já em contratar um laboratório independente para a realização 
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das análises químicas do pó. Não nos parece que seja muito difícil fazer uma 

recolha, os aljustrelenses fazem recolhas diárias em abundância, certamente 

poderão dispensar algumas para essa análise. Poderá o Presidente da Câmara 

dizer que não é competência sua e ser muito dispendioso ou o facto de ser da 

responsabilidade de outros leva –nos a ter de aguardar mais 9 anos pelas 

análises? Será caro? Poderá a Câmara, se quiser, utilizar uma ínfima parte dos 

milhões de euros que recebe de impostos dessas empresas para fazer tal 

estudo. E é neste contexto que chegamos a esta reunião, também ela foi um 

parto difícil, foi preciso muita insistência, paciência e persistência da bancada 

da CDU, para que esta Assembleia se realizasse e temos esperança que ela 

se venha a constituir como um passo muito importante para a resolução deste 

problema. Sabemos que este é um assunto de saúde pública, no entanto não 

devemos aceitar a justificação que este assunto é da responsabilidade da 

Saúde ou de outra entidade. Nem a saúde deverá aceitar essa 

responsabilidade. Não podemos aceitar o argumento que a saúde irá fazer um 

estudo que irá demorar 10 ou mais anos para provar à relação entre o pó da 

mina e a morte por cancro. Aljustrel arrisca-se às mãos de quem a quer 

prosperar. O que há a fazer não é fechar a mina, mas sim deixá-la laborar, 

analisando entretanto as poeiras e implementar medidas urgentes para irradiar 

ou minimizar a sua emissão. Assim esperamos que saiam desta sessão 

medidas concretas e alguns compromissos por parte das entidades presentes 

de forma a resolver este problema e a tornar Aljustrel uma terra onde dê gosto 

viver. Viva Aljustrel”. -------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Depois e em representação da bancada do Partido Socialista, tomou a 

palavra o membro Rui Faustino, para realizar a sua intervenção política nesta 

sessão da Assembleia, começando por dizer que discorda do formato desta 

Assembleia, por considerar que teria sido mais proveitoso uma reunião com o 

técnicos e a população, onde mais facilmente se tirariam as dúvidas dos 

aljustrelenses e se percebia aquilo que a todos nos preocupa. -----------------------  

  --------- Mas como está em formato de sessão de Assembleia, gostaria de 

salientar, antes de começar a tecer alguns comentários acerca do tema em 
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análise, que irá prescindir do valor da senha de presença a favor dos 

Bombeiros Voluntários de Aljustrel. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Permitam-me que teça aqui alguns comentários em relação a esta 

problemática da qualidade do ar, não somos técnicos, somos representantes 

políticos da população e o problema deve ser visto de 2 formas: --------------------  

 ---------- 1º Analisado por quem sabe, os técnicos que estão aqui, alguns que já 

estudaram essas situações e devem aqui dizer-nos, precisamos de saber 

efetivamente com este pó preto, com esta qualidade do ar que temos em 

Aljustrel mas também é preciso interpretar este problema à luz da política e 

porque estamos num órgão político este analisa do ponto de vista social, não 

técnica, social e tem 2 níveis, um nível da população em geral, que aliás 

permitam-me discordar do meu colega Manuel (Nobre), que precisamente 

aquilo que acabámos de ouvir, com a constatação que há pó no quintal e por aí 

fora e um nível de análise política, responsável e esses 2 níveis de análise 

política deparamo-nos com várias situações: 1) que o problema, que cria 

entropia no sistema, que valoriza o problema, que cria alarme social, cria 

movimentos e depois há outros de análise política que ao nível do recato 

trazem a solução, o trabalho, mostram em alternativa, trazem a conciliação 

entre o sector económico e o bem-estar da população e a defesa dos postos de 

trabalho, isto sim, é o sistema democrático a funcionar. --------------------------------  

 ---------- Em Aljustrel verificamos que o sistema democrático efetivamente 

funciona, porque existem 2 patamares de defesa dos interesses: o da 

responsabilidade e o da problematização, ambos concorrem para um objetivo 

comum, apesar de formas diferente, o bem-estar da nossa população.------------  

 ---------- Pela nossa parte podemos afirmar a total confiança nos nossos eleitos, 

nomeadamente na Câmara Municipal, porque os sustentamos politicamente 

nesta Assembleia, pois reconhecemos-lhe a capacidade para resolver esta 

situação, alias, para atenuar esta situação. Postura que num passado bem 

recente foi também a mesma em relação às minas e foi bem visível, uns 

preocupados com a reabertura da mina outros talvez preocupados com uma 

vaga no turismo, mas temos memória. ------------------------------------------------------  
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 ---------- A responsabilidade na política deve ser interpretada de forma assertiva 

por isso não podemos permitir que alguém com responsabilidades políticas 

levante a suspeição, o alarme, propondo que ninguém fez nada, que os eleitos 

que representam a população nada fizeram. Quem age dessa forma é 

irresponsável e não está num nível de participação política adequado aquele 

que aqui representa. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estamos aqui numa política responsável e construtiva porque volto a 

referir, temos memória, e principalmente memória local, é que nos momentos 

em que a política local teve responsabilidades, ou melhor, foi chamada a 

intervir na vida da mina bem sabemos qual foi o papel, ou fez turismo ou 

assinou de cruz o licenciamento em 1991, com uma localização altamente 

prejudicial para a vila de Aljustrel, inclusive esquecendo a lição que a história já 

nos tinha dado, nomeadamente com a queima do minério junto à Trastagana, 

junto a Val d’Oca e a história já nos tinha dito que também o minério que 

passou a ser queimado nas Pedras Brancas porque havia problemas 

ambientais na vila de Aljustrel, afastou se nessa altura o problema ambiental de 

Aljustrel, por causa das chuvas ácidas e todos os outros problemas que nessa 

altura afetaram a nossa comunidade. --------------------------------------------------------  

 ---------- Em suma, o que todos pretendemos aqui nesta sala, todos sem 

exceção, deve ser consensual, deixemos de quezílias partidárias que nada 

servem a nossa população, todos estamos a exercer o nosso mandato popular.  

 ---------- Vem a oposição cumprindo e bem o seu papel, cabe-lhe à oposição o 

papel de levantar os problemas, de criar a sua afirmação política, mas cabe 

também a quem lidera, a quem representa a população, resolver, trabalhar 

para aquilo que preocupa valentemente a nossa população, desenvolvendo um 

trabalho com entidades entendidas na matéria, que representam o Estado 

Português e que deve ser o garante da nossa qualidade de vida, todos os dias.  

 ---------- Mas meus caros, é necessário comunicar, explicar às pessoas o que 

aqui se está a fazer e se há défice que temos de apontar a esta liderança, 

nossa, e também à oposição é que ainda não fomos capazes de criar 

mecanismos para explicar às pessoas aquilo que temos andado a fazer. 
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Perdemo-nos em agendamentos de Assembleias para cima e para baixo, em 

comunicados e assim… --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Teremos todos de refletir, temos que ter a determinação de uma vez 

por todas deixar as quezílias partidárias e efetivamente dizer às pessoas o que 

se está a fazer e os passos que se estão a conseguir. Porque ninguém 

consegue nada sozinho, os lideres não conseguem nada sozinhos e os 

opositores não conseguem nada sozinho. É neste conjunto democrático que 

temos que investir e isso é preciso dar passos muito concretos, porque penso, 

todos e volto a referir, todos devem certamente querer uma mina a trabalhar, 

uma mina que dê emprego, uma mina que dê vida económica a Aljustrel e bem 

sabemos que uma mina a trabalhar pode tirar algum capital político a 

determinadas vontades mas isso conta pouco para este problema. -----------------  

 ---------- Importa pois, e de hoje em diante esclarecer a população e termino 

para ouvir as entidades que efetivamente aqui têm que vir e que connosco tem 

vindo a trabalhar, para percebermos como é que podemos conciliar uma mina 

a funcionar com uma melhor harmonia no nosso meio ambiente. -------------------  

 ---------- É necessário transmitir essa preocupação às pessoas e criar confiança 

na população, confiança nos mais jovens que aqui se querem fixar, confiança 

nos investidores que aqui querem investir e dizer a todos que com alguma 

consciência, todos certamente perceberemos que não está aqui ninguém a 

camuflar nada, não está aqui ninguém a encobrir nada, porque todos 

respiramos este ar, todos vivemos debaixo deste sol, e todos queremos, cada 

um à sua forma, construir uma vida melhor para a nossa comunidade, porque 

volto a dizer, o clima de confiança, clima democrático porque Aljustrel saberá 

muito certamente dar o exemplo a muitos sítios e neste mundo se trabalharmos 

em conjunto, juntar as nossas mãos para combater algum malefício que 

possamos estar a sofrer por esta entidade mineira.” -------------------------------------  

 ---------- De seguida, usou da palavra nesta sessão extraordinária, que tem 

como ponto a Qualidade do Ar, Ambiente e Saúde em Aljustrel, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel: ---------------------------------------------  

 ---------- “Começo por apresentar os cumprimentos aos membros da assembleia 

presentes, bem com às entidades convidadas e à população presente. -----------  
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 ---------- Antes de iniciar os meus esclarecimentos, quero aqui perguntar a cada 

um dos presentes se alguém tem a coragem de dizer que sou irresponsável 

enquanto Presidente da Câmara, que não defendo o povo de Aljustrel, que 

enquanto aljustrelense, como cidadão, pais de filhos, marido e vivendo aqui 

todos os dias teria a irresponsabilidade de esconder o que quer que fosse 

sobre o assunto em causa. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Abordando o assunto em discussão importa esclarecer que foram 

ouvidas as propostas da CDU, de que a Câmara deve fazer isto, a Câmara 

com a CCDRA devem adotar medidas, devem fazer um estudo…às tantas 

fiquei a pensar: querem ver que a Câmara é que é responsável pela emissão 

de poeiras em Aljustrel?--------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O enquadramento legal em relação à qualidade do ar, compete aos 

vários decretos-lei, e a várias entidades e compete à APA - Agência 

Portuguesa do Ambiente, na qualidade de autoridade nacional garantir a 

fiscalização, os procedimentos a aplicar; compete à CCDRA efetuar a gestão e 

qualidade do ar e controlar os problemas ambientais e importa referir que não 

existe legislação que atribua essas competências aos Municípios. ------------------  

 ---------- E neste aspeto é de referir que, em conjunto com a CDU, o PS, o 

Executivo, a Assembleia Municipal, o Município não tem competências legal 

nesta matéria, mas deve apenas uma questão moral de defender quando há 

inquietude no seu povo e é por aí que a Câmara, sem competências diretas, 

não se tem negado a fazer esforços para tentar resolver a situação da 

qualidade do ar em Aljustrel. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referir ainda que em 1990/91 foi inaugurada a lavaria industrial e que 

foi licenciada a sua localização onde os ventos dominantes incidem sobre o 

concelho de Aljustrel, na altura pelo Executivo da CDU, com as entidades 

competentes. Em 1993 houve a suspensão da atividade mineira. Em 2001 há a 

venda aos canadianos da Eurozinc, em 2006 à uma venda à Lundig Mining que 

vem depois dar seguimento à Almina que começou a laborar em 2009/2010. ---  

 ---------- Desde 2012/2013 que se começa a fazer sentir estas poeiras e o pó 

negro que afetavam o dia à dia das pessoas, nomeadamente na questão da 

incomodidade, até porque não existiam outros dados e a partir de 2013 o 
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Município começou a dialogar com as instituições, com a CCDRA em conjunto 

com a APA para a monitorização do ar, porque são estas entidades, diz a lei, 

que têm que fazer essa monitorização do ar e pedimos para o fazerem e houve 

muitas dificuldades com as torres e pedimos um ano de monitorização.-----------  

 ---------- Em 2015/2016, outubro/2015 a outubro/2016 a CCDRA colocou a torre 

de controlo de monitorização da qualidade do ar em Aljustrel, pedimos o 

relatório em Junho/2016, só deram metade do relatório porque não tinham feito 

tudo. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 2015 conseguimos junto da CCDRA a instalação da torre de 

monitorização do controlo do ar, o início da campanha foi em 29/09 e a 

11/out/2017 foi o fim da campanha de monitorização do ar em Aljustrel. ----------  

 ---------- Em 19/07/2017 foi entregue aos Vereadores da CDU um relatório 

parcial e foi aquele que me disponibilizaram, metade do ano que estava em 

curso. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 08/11/2017 recebi, finalmente, o relatório, não o escondi na gaveta 

como disseram, e entreguei ao Presidente da Assembleia Municipal para que 

informa-se os seus pares. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 11/12/2017 o analisado relatório, apesar das suas conclusões 

serem positivas, o entendimento foi que o Município por si só não tinha 

competência legal nem capacidade técnica para interpretar com profundidade e 

para tirar conclusões absolutas que pudessem ser transmitidas de forma 

conclusiva e responsável à população. ------------------------------------------------------  

 ---------- Em 22/01/2018 a reunião do Município com a CCDRA, Direcção Geral 

de Energia e Geologia, ARSAlentejo; --------------------------------------------------------  

 ---------- Em 27/02/2018 reunião do Município de Aljustrel com o Presidente da 

AM, CCDRA, DGEG, APA, ARS, na vertente da saúde pública; ---------------------  

 ---------- Em 28/20/2018 reunião com o representante do movimento MAPA, o 

Sr. José Candeias; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 11/04/2018 reunião do Município com o Presidente da AM, 

CCDAR, DGEG, APA ARS e Almina ---------------------------------------------------------  
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 ---------- Em 18/04/2018 solicitação formal à Autoridade Local de Saúde de um 

estudo longitudinal em Aljustrel que permita identificar os efeitos para a saúde 

pública das partículas que influenciam a qualidade do ar. ------------------------------  

 ---------- Se algo nefasto nos tiver a acontecer com estas poeiras, manifesta-se 

para a frente, digo eu, aquilo que nos aconteceu em termos de saúde até aqui 

não foi algum efeito nefasto que esteja a acontecer com as poeiras, acontece 

para a frente, não tem efeito de décadas, mas sim um efeito prolongado no 

tempo. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As poeiras começam há 2, 3 ou 4 anos e já estão a morrer de cancro, 

se esse efeito imediato tiver a acontecer eu exijo à saúde que tomemos 

medidas graves. ------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Se alguém morre há 2 ou 3 anos destas poeiras teremos aqui um 

problema grave, serei surpreendido por essa rapidez, desde a atividade mais 

intensa de 2011, 2012, teremos aqui um problema grave. -----------------------------  

 ---------- Em 23/04/2018 resposta da Unidade Local de Saúde informando que 

encaminhou o pedido da autarquia para a Autoridade Regional de Saúde; -------  

 ---------- A 25/06/2018 solicitação de informação das ações implementadas pela 

CCDRA, DGEG, APA na sequência da reunião de 11/04/2018; ----------------------  

 ---------- A 09/08/2018 resposta da CCDRA informando que remeteu cópia do 

ofício à Almina a solicitar informação sobre os procedimentos da publicitação 

dos resultados da monitorização da qualidade do ar adotados pela empresa 

conforme compromisso assumido na realização de uma reunião em 

11/04/2018; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A 04/09/2018 foi pedido o ponto de situação à Entidade Regional de 

Saúde sobre o desenvolvimento do estudo longitudinal em Aljustrel; ---------------  

  --------- A 06/09/2018 a AM delibera favoravelmente a constituição de uma 

Comissão eventual para o acompanhamento das questões da qualidade do ar;  

 ---------- A 18/09/2018 reunião do Município com o Presidente da AM, CCDRA, 

APA e ARS;------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A 26/09/2018 reunião com a Almina com o tema da Qualidade do Ar 

em Aljustrel; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A 29/09/2018 reunião da Assembleia Municipal e ontem,  28/09/2018, 

reunião com o Secretário de Estado da DGEG sobre este tema. --------------------  

 ---------- Pedimos reuniões, solicitamos medidas, falamos, dialogámos e 

queremos certamente que haja uma evolução desta situação, junto da 

empresa, junto das instituições, quem fiscaliza, quem multa, quem pode 

solicitar avaliações de impacto ambiental. Temos feito, temo-nos desdobrado e 

temos pedido uma série de medidas que para nós são muito importantes, que 

menorizem ou que acabem com os impactos ambientais da atividade mineira. -  

 ---------- Não permito que digam que nada fazemos, não permito que digam que 

ando a assobiar para o lado sem querer saber das preocupações do povo de 

Aljustrel. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi facultado pela empresa um relatório da qualidade do ar feito por 

uma empresa que está certificada. Os dados são monitorizados com a sílica 

que é dada, que ficam muito abaixo daquilo que é legalmente o alarme ou que 

deve ser considerado um problema e isso descansa-nos? Não, apesar de estar 

a dizer isto hoje, não acaba o tema das poeiras e os incómodos que nos causa. 

Não, apesar dos dados, nós continuaremos e queremos continuar seriamente a 

trabalhar sobre este problema. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Termino dizendo que a Almina vai finalmente construir a capsula. 

Reconheceram, têm tido ações de monitorização e que não têm dado resultado 

e garantiram que até ao próximo verão têm o projeto concluído e executado e é 

isso que é importante para nós, uma cápsula hermética sobre aquele espaço, 

sobre a trituração, sobre o moinho, sobre a zona de silos, porque segundo nos 

dizem e isso parece que é percetível, não é a lavaria industrial que dá 

problema porque ela trabalha em humidade. Resolverá tudo? Não. Deixaremos 

de ter pó totalmente? Eu queria que sim, mas não me parece possível. Por isso 

temos de continuar vigilantes, temos que continuar a trabalhar e disse-lhes que 

para além do que têm que fazer fisicamente e materialmente, têm que nos 

informar, têm essa responsabilidade oficial para connosco, e falo assim com 

eles, não tenham dúvidas, não sou submisso a ninguém, nunca fui. Falo assim 

com eles, têm que informar o povo de Aljustrel, tem sido uma constante luta, 

até lhe digo que “Vocês nem pra si são, se dizem que fazem tantas coisas, se 
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dizem que estão a monitorizar, se dizem que estão a fazer uma série de 

investimentos, são masoquistas, serão masoquistas…”. Efetivamente é este 

espirito que quero e que vos digo que estamos a trabalhar nesta situação e 

digo vos porque tem de haver responsabilidade. Não está tudo resolvido, nunca 

estará tudo resolvido, não deveremos estar descansados e quero que saibam 

que contam com o empenho, com a entrega desde o primeiro minuto e é junto 

deles que está o enfoque com as nossas entidades e disseram nos agora que 

têm a disponibilidade para investir 4 ou 5 milhões, que invistam e que façam 

essa solução técnica, que é essa que pode trazer mais impacto na minimização 

das poeiras e continuaremos a trabalhar e por isso mesmos eles 

comprometeram-se connosco, está escrito e irão fazer uma comissão liderada 

por uma contratação académica independente dos quadros da empresa para 

liderar com a Câmara, com os eleitos, com a Assembleia Municipal, com as 

empresas, com todos os movimentos civis, uma comissão idónea, 

independente para começarmos a acompanhar o impacto ambiental ou os 

impactos ambientais que a atividade mineira provoca neste concelho. -------------  

 ---------- Acho que este é um passo, não é material é imaterial, mas penso que é 

importante, estão disponíveis para isso e porque é a partir daí que iremos 

exigir, pelo menos a essa comissão que tenha a honradez, que tenha a 

nobreza para com o povo de Aljustrel de informar, porque a pior coisa que um 

povo pode ter é a desinformação, permite-nos pensar tudo, permitem dizermos 

tudo e muitos de nós acreditarmos. Por isso mesmo bato sempre, informar as 

pessoas e depois cada um de vocês pensa como quiser. Iremos também, em 

conjunto com a ARS, pedir que vigiem Aljustrel, que façam estudos 

longitudinais, mais próximos, façam o que acham correto, eu não me meto, não 

percebo de medicina, mas quero que façam esse acompanhamento e já estão 

a fazer e que se averigue sem problema nenhum, nós precisamos de saber se 

existem problemas em Aljustrel. Quero dizer que em relação à mina hà uma 

questão que me prende: quero duas coisas, quero o melhor dos dois mundos, 

quero a mina aberta, porque Aljustrel é diferente com a mina aberta, e quero 

respeito pelos aljustrelenses, ambientalmente e socialmente, que não está aqui 

em causa hoje, sobretudo pelos seus trabalhadores, por isso é essa a postura 
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que terei sempre, depois por outro lado queria dizer vos que não deixem 

denegrir a nossa terra, vivemos bem, vivemos bem em Aljustrel, temos coisas 

para melhorar, temos sempre que melhorar todos os dias, temos que emendar, 

mas eu repito: vivemos bem em Aljustrel e eu não permito que se denigra 

Aljustrel, que não se permita ambicionar mais turismo e mais visitantes que não 

se permita mais habitantes e que não se permita novos investidores e digo vive 

se bem em Aljustrel”. ------------------------------------------------------------------------------          

 ---------- Para dar continuidade à análise do ponto aqui em discussão na sessão 

da Assembleia, o Sr. Presidente chamou para intervir nesta sessão, as 

entidades convidadas a estar presentes na sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal, com o ponto único da ordem do dia: “Qualidade do Ar, 

Ambiente e Saúde em Aljustrel”. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou então da palavra o representante do Sindicato da Indústria 

Mineira, o Sr. Luis Cavaco apresentando os cumprimentos. --------------------------  

 ---------- Iniciou referindo que foram dadas aqui uma série de datas, quem 

quiser saber o sindicato tem as portas abertas na 2ªfeira para quem quiser 

consultar, mas nós já efetuamos campanhas de sensibilização em 20 de 

fevereiro de 2016, se calhar estamos um pouco à frente destas entidades aqui 

representada, se calhar estamos um bocadinho à frente daquilo que deveria 

ser as entidades vivas desta terra, tal como Aljustrel Viva, deveriam ter já 

monitorizado este grave problema que é o pó. Não é só a sílica, para quem 

sabe não é só a sílica, temos aqui pessoas credenciadas, além das entidades 

competentes, não me atrevo a dizer números porque não sou conhecedor na 

totalidade e não tenho elementos aqui para referenciar. Mas é de referenciar, 

as entidades públicas que me desmintam perante os aljustrelenses, que o 

concelho de Aljustrel é dos com mais incidência de cancro a nível nacional. 

Será da carne de porco que nós comemos ou dos enchidos? ------------------------  

 ---------- Já foram feitas ações pelo Sindicato e o tema “Risco de Trabalho das 

Minas, Segurança, pequenas preocupações ambientais” foram o mote para a 

ação de sensibilização realizada no edifício do Sindicato Mineiro que contou 

com a participação do Eng.º Miguel Diogo, Engenheiro de Minas e Professor na 

Universidade do Porto, Eng.º Manuel Camacho, Engenheiro do Ambiente, Dr.º 
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Silva Santos, da Medicina no Trabalho e Coordenador Nacional da DGS, 

Rogério Silva, Coordenador da Federação do Sindicato, a Câmara Municipal, 

que só esteve presente na parte da manhã e por isso abordamos o tema sobre 

do ambiente, entre outros. A iniciativa do Sindicato pretendeu debater, estamos 

a falar em 2016, e chamar a atenção dos trabalhadores em concreto, que é 

isso que representamos, mas também fazemos parte integrante da nossa 

comunidade mineira e das populações acerca das questões relacionadas com 

a Promoção e Execução da Vigilância e Proteção de Segurança, Saúde e 

Equilíbrio Psicológico dos Trabalhadores e das Populações bem como das 

boas práticas de processos tecnológicos na atividade industrial das minas, com 

o respeito estabelecido nas leis já aqui referidas e regras ambientais, que a 

empresa não cumpre, onde se incluiu a salvaguarda da saúde e bens materiais 

das populações. Esta ação contribuiu, através da reflexão e argumentação 

efetuada pelas entidades referidas anteriormente, para a procura de soluções e 

boas práticas que garantam a prestação dos trabalhadores, que naturalmente 

também não respeitam, do trabalho em condições dignas e para o 

desenvolvimento desta indústria, respeito pelas condições ambientais e de 

saúde pública. Temos aqui esta ação que foi feita em 2016 e eu respeito e não 

poderia deixar de respeitar, enquanto dirigente daquele órgão tão soberano 

que é o Sindicato Mineiro, às entidades competentes que aqui estão, à 

Câmara, aos Srs. Deputados e por aí a fora, não poderia, é uma falsa questão, 

o que digo é que estes Srs. não vivem cá, quem vive cá são os aljustrelenses e 

sabemos perfeitamente do que estamos a falar. Dados, palavras leva-as o 

vento, há bem pouco tempo o Sr. Diretor da DGEG, o Eng.º Mário, soube que 

tivemos uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Economia, onde isto 

foi chamado, mais uma entre tantas outras, e veio a lume esta questão das 

poeiras ambientais, destes malefícios que estas poeiras fazem, não é só a 

sílica, há-de haver outros metais e serão metais pesados. Portanto, a solução 

não é fechar a mina, eu tive na primeira vanguarda quando foi para abrir a 

mina. Quem licenciou foi a Câmara? Sei lá se foi a Câmara ou quem é que foi, 

na altura era o governo do PS que vendeu isto por um euro, obtêm milhões e 

milhões de lucro ao final do ano e então os aljustrelenses exigem, não estou a 
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falar de politica, exigem que estes senhores invistam na qualidade do ar para 

minimizar estes impactos e se são tão transparentes tivessem dado aqui a cara 

e não deram, está claro, está clarinho. Não é por acaso que já me prometeram 

um processo em tribunal, que vale aquilo que vale, mas não estou falando isto 

por mim, estou falando por vocês todos, pelos meus familiares e todos os 

outros que não deviam de estar aqui, esta sala não devia de ter espaço para 

tanta gente que aqui viesse mas infelizmente há pessoas que só têm 

oportunidade de falar no café. Temos várias lacunas e esta empresa, como foi 

aqui dito, está a fazer o desenvolvimento, mas isso não que dizer que aquelas 

pessoas que nada têm a ver com a mina sofram com o desenvolvimento, com 

as poeiras, com os disparos, sofrem com dezenas de camiões que passam 

pela artéria principal da vila onde levam as poeiras agarradas e isto é um facto, 

andamos aqui com dados e como já disse palavras leva-as o vento. Relatórios? 

Também nós no Sindicado temos relatórios para quem quiser ver, já os 

entregamos também a algumas entidades competentes, só que nós temos o 

poder que temos, mas há uma força que temos de ter e essa força é 

representada pelos aljustrelenses, não é com palavras mansas como já se viu, 

neste país tão democrático não é com palavras mansas, acho que deveríamos 

era organizar e ir bater à porta, seja do Ministério da Economia, seja do 

Ministério do Ambiente, fosse daquilo que fosse, mas a população em peso e 

se calhar resolvia-se logo no dia a seguir. Assim palavras leva as o vento meus 

amigos. “ ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida tomou a palavra o Dr. Carlos Silva Santos. ----------------------  

 ---------- “Muito boa tarde a todos, em primeiro lugar cumprimentar o Presidente 

da Assembleia Municipal que me convidou para estar aqui presente, o Sr. 

Presidente da Câmara e demais Vereadores, os elementos da Assembleia 

Municipal e a todos os presentes. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Já aqui foi falado no meu nome, não sou daqui, mas já por aqui tenho 

passado e nisto posso dizer claramente que o complexo mineiro metalúrgico de 

Aljustrel é responsável pela vida de Aljustrel mas também é corresponsável 

pela doença e morte das suas gentes, como diria Gil Vicente, “é que nós em 

querendo ganhar a vida a vamos perdendo”. ----------------------------------------------  
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 ---------- Isto quer dizer que eu hoje não vou falar de micro clima ou do micro 

clima ambiente laboral, onde eu sou de certo modo especialista e onde 

acompanhei um pouco um micro ambiente lá em baixo ou cá em cima nos 

locais de trabalho mas tenho esta razão de ser. ------------------------------------------  

 ---------- Hoje quando falamos em saúde ambiental dizemos que ela tem uma 

mãe e a mãe foi a saúde ocupacional, quando pensámos se o ambiente faria 

mal às pessoas é porque já sabíamos que naquele ambiente laboral em 

concentrações extraordinárias fazia mal, portanto a lição, assim como na 

Europa, os grandes desastres e outros mostraram que se faz mal os 

trabalhadores, também faz mal aos habitantes destas regiões. ----------------------  

 ---------- Não vou falar das questões da poluição hidrológica, nem dos terrenos, 

nem da degradação da paisagem, nem do recobrimento vegetal, não vou falar 

desses outros fatores componentes da poluição, falemos de poluição 

atmosférica, que tipo de poluição é que nós sofremos? O diagnóstico popular é 

o pó negro mas o que existe para além de ele ser negro? É que é preciso 

clarificar tecnicamente a sua composição. --------------------------------------------------  

 ---------- Naturalmente nestas minas será sílica e nós conhecemos essas 

partículas mas tecnicamente também temos de dizer que nem todas as 

partículas fazem mal e provavelmente aquelas que se vêm são santas, é que 

elas têm que ser pequeninas, -10 mícrons, e são essas partículas pequeninas 

que conseguem descer abaixo da traqueia, as outras vão ficando no nariz e na 

traqueia e quando tossimos elas saem, mas as que descem nos alvéolos dos 

pulmões, essas é que deixam marcas e como disse o Sr. Presidente da 

Câmara, marcam e marcam definitivamente. As partículas de sílica estão lá e 

ficarão lá. Quando morrerem ainda levarão essas partículas. -------------------------  

 ---------- A silicose pode levar 20 anos a desenvolver-se e pode acontecer 

mesmo que se deixe de trabalhar na mina há 20 anos. Deixa marcas visíveis 

nos RX e eu vou poder dizer “você foi mineiro” e dizem “este Dr. É bruxo” mas 

eu só olhei para a radiografia, é que deixa uma fibrose pulmonar bem 

conhecido. Mas vejam esta diferença, estas são as micropartículas mas 

existem ainda as nano partículas que entram no pulmão e se conseguem 

infiltram no sangue e podem ir aos outros órgãos. ---------------------------------------  
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 ---------- Por isso, nesta questão do pó negro, a questão das partículas é um 

ponto muito importante e ver a outra composição, e se as partículas no local de 

trabalho como este, além de cobre, tem níquel, chumbo, arsénio, manganês e 

todos estes elementos são partículas de metais pesados e estão considerados 

cancerígenos, por isso eu já irei dizer o que é que isso tem de importância. É 

verdade que as partículas pequeninas são pedófilas, gostam das criancinhas, 

do pulmão de criancinhas, enquanto o pulmão de adulto o que lá vai lá vai, 

farão a sua guerra, pois nas crianças e particularmente nos recém nascidos 

marcam indelével e filho nascido em Aljustrel (nascido agora) tem a marca 

definitiva para a vida. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Outro dado importante é que hoje nós já não estamos preocupados só 

com a quantificação da poluição. Temos agora ai uns estudos que demonstram 

que as baixas dosagens ao longo do tempo também fazem muitos efeitos 

negativos. Quer dizer que aqueles que se arriscam a viver aqui 50, 60, 70 anos 

estão sempre expostos. Dirão: ainda não temos grandes coisas e aí eu recorro 

ao Sr. Presidente da Câmara, só 10 anos de exposição, eh pá esperemos pela 

obra, e a obra virá e nessa altura não há terapêutica nem remédio para voltar 

atrás…é para marcar, é para diante, alguns estão quase para morrer como eu 

ou já quase perto do fim, e dizem “ah isso a mim não me interessa nada”, a 

malta jovem essa ou foge ou vivendo cá terá que as pagar. Portanto impacto 

na saúde dos poluentes químicos centram-se em vários órgãos e não só no 

pulmão. Aqui a questão é: eu sou daqueles que me estou marinbando para a 

lei em matéria de saúde. A Lei é sempre reacionária, é sempre atrasada, 

quando chega a Lei é que toda a gente já viu que aquele nível faz efeito mas 

um jurista só já faz a lei quando sabe tudo, tudo e está mesmo certo e quando 

marca um nível não pode ter mais de 50 partículas por metro cúbito…e se 

forem 49 já está bom? E 51 não esta… então que é que marcou o 50? O 50 é 

um número político, foi alguém que decidiu e vejam que este número não é 

permanente, no passado era 70 no outro ano é 90 e vem descendo. Abaixo de 

50 está tudo bem? Não, está mal mas é aceitável e este é o princípio de uma 

lei, a partir deste número não é aceitável, abaixo é tolerável mas aqui é 
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tolerável se houver alguém que tolere…por exemplo se os aljustrelenses 

tolerarem está certo, está de acordo com a lei.--------------------------------------------  

 ---------- Os efeitos destas partículas de metais pesados que eu evoquei sobre a 

provocação do cancro, não só do pulmão, do fígado ou outros que poderá 

provocar não é como os outros. Na pneumoconiose, aquele que eu referi do 

pulmão, quanto mais exposição e mais tempo em princípio pior. No cancro os 

químicos têm um efeito estocástico e isto quer dizer que não tem nada haver 

com a dose, é como se fosse a radiação ionizante, o cancro aparece não em 

que levou mais dose, quem teve mais poluição mas aparece estocasticamente, 

sem probabilidade e o cancro destes metais pesados é hoje, nesta última 

década, um dos perigos mais importantes mas não vai acontecer amanha se 

passar ao pé da mina, aí nunca apanhará porque é preciso tempo de 

exposição, mas também não está relacionado com ele, pode acontecer num e 

não acontecer noutros e não só no pulmão, poderá ser noutros órgãos. ----------  

 ---------- É possível melhorar o ambiente e a componente da poluição 

atmosférica? A resposta é que parece que sim, dizem aqueles que querem 

fazer, dizem aqueles que prometem fazer e dizem aqueles que sabem. Há uns 

que dirão são ossos do ofício, pouca sorte, a mina foi em Aljustrel, podia ter 

sido em Amareleja, não foi… são ossos do ofício, se queremos a mina aberta 

temos que a pagar, pagamos com a saúde se queremos a mina aberta. Não é 

assim, esta chantagem não deve continuar…é possível intervir na empresa, na 

fonte da produção das partículas, mas aí é preciso estar de boa-fé e eu não 

acredito nesta administração, quando a visitei e conheci, quer por intermédio 

dos mineiros, quer como entidade que fui lá visitar para efeitos de saúde 

ocupacional e sempre me deram um baile, um baile de conversa e no ultimo 

relatório que fizemos sobre isso verificámos que até baile nos deram no 

numero de trabalhadores. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Última questão, o Estado tem investido milhões de euros em Aljustrel, 

na recuperação ambiental, em redor da mina e outros, tem investido milhões. 

Poderia o Estado também ter de intervir de forma mais acutilante, o Governo 

não pode lavar as mãos, não podemos descurar este ponto. É verdade que há 

poluição em Aljustrel, não estejam à espera da medição, não durmam sobre o 
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relatório da medição velho ou novo e os relatórios são todos bons, mas o que 

se quer é intervenção já. A exploração da mina é finita e eles vão e deixam os 

restos ao povo.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida intervém o Sr. José Candeias, representante do MAPA: ----  

 ---------- Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, membro da Assembleia, excelentíssimo convidado, caros 

aljustrelenses, é com muita honra que falo na casa da democracia da minha 

terra, apesar do tema que nos convoca hoje não ser de todo o mais agradável. 

 ---------- Não posso começar esta intervenção sem deixar explicito dois pontos 

que depois de todas as intervenções que tivemos até agora parece que geram 

o maior número de consenso: 1.º todos queremos a mina aberta e o Movimento 

Aljustrel pelo Ambiente nunca surgiu pelos postos de trabalho, nunca se 

insurgiu contra os trabalhadores, queremos a mina aberta e a funcionar na sua 

máxima capacidade; 2º ponto em que todos concordámos, queremos medidas 

concretas e sérias já!! A queda de poeiras negras em cima duma zona habitada 

nunca deve ser normalizada, ninguém se deve habituar a esta degradante 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quero também lamentar o facto da Almina não ter comparecido hoje, 

tenho a certeza que tem os seus motivos e cada um de nós tirara as suas 

conclusões. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A minha apresentação está estruturada à volta de quatro pontos 

essenciais: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.º O que estamos a respirar? -------------------------------------------------------  

 ---------- 2.º Quais as consequências? --------------------------------------------------------  

 ---------- 3.º O que é que as instituições têm feito em relação àquilo que estamos 

a respirar? --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4.º Da minha vila vejo o mundo. -----------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao que estamos a respirar, a resposta neste momento mais 

sincera é: não sabemos. Existe agora um estudo feito por uma empresa 

privada, contratada por outra empresa privada que é a Almina, que ainda não 

vimos os dados, pelo menos eu não vi, não sei se algum dos presentes já viu e 

estou muito curioso para saber se existem metais pesados ou não nestas 
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poeiras e todos ouvimos a intervenção do Dr. que nos indicou que se existem 

metais pesados, independentemente da quantidade, os efeitos podem vir a 

fazer-se sentir. Portanto não sabemos. Estas poeiras não são de agora e a 

notícia mais antiga que encontrei sobre este tema vem desde 2008 e foi 

publicado pelo sindicato dos mineiros. Existem várias notícias na TVI e na SIC 

mas o sindicato já alertava para estas poeiras em 2008, portanto são de facto 

10 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quero reforçar mais uma vez a perigosidade que, possivelmente, estas 

poeiras têm. É possível, ainda não sabemos se têm metais pesados ou não. 

Não estou aqui a meter-me à frente das instituições mas a literatura cientifica 

não é ambígua, a investigadora Virgine Meira fez uma revisão da literatura 

cientifica sobre este tema em 2016 e citou diversos autores de gabarito, 

dezenas deles. Em 2005, tivemos também Norberg e a sua equipa em 2009, 

etc, etc e portanto as consequências para a literatura científica são claras, 

podem ir desde problemas respiratórios, doenças oncológicas, problemas de 

desenvolvimento em crianças como vimos agora, etc, etc…Esta é mesmo a 

questão chave, se estas poeiras têm metais pesados ou não.   ----------------------   

 ---------- Sendo mesmo muito claro e concreto em relação às questões que 

temos :Estas poeiras têm impacto na formação de novos neoplasmas?; Estas 

poeiras têm impacto na recuperação de pessoas com doença oncológica ou na 

sua qualidade de vida? Estas poeiras têm impacto no normal e saudável 

desenvolvimento das crianças da nossa localidade? ------------------------------------  

 ---------- São muitas as questões e neste momento eu sinto que são poucas as 

respostas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E acabei por dar conta dos 2 primeiros pontos, o que respiramos e 

suas consequências. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3.º ponto o que é que as instituições têm feito em relação ao que 

estamos a respirar. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste ponto parece que existe um antes e depois de hoje, pelo menos 

eu espero que exista um antes e um depois de hoje, quer dizer algumas 

intervenções que eu ouvi aqui, alguns dos nossos dirigentes parece que 

entraram no Movimento Aljustrel pelo Ambiente, Saúde primeiro e ainda bem. 
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Eu elogio, é isso que queremos ouvir, um compromisso claro de que vão ser 

tomadas medidas concretas, e que não descansam enquanto não forem 

tomadas medidas concretas, esse compromisso foi assumido hoje, ainda bem, 

congratulo, é isso que queríamos ouvir. -----------------------------------------------------  

 ---------- Agora o que é certo é que passaram 10 anos e não temos um estudo à 

composição química das poeiras, entre 2008 e o primeiro estudo que foi feito à 

quantidade, o estudo começou em 2015 e foi até 2016. Portanto entre 2008 e 

2015 passaram 7 anos, com silêncio pelo intervalo, foi concluído o estudo em 

2016 e estamos a discuti-lo em 2018, mais 2 anos, e eu não quero com isto, 

sublinho, atacar a idoneidade de nenhuma instituição, aliás eu nem falo de 

pessoas em particular, eu assumo, como o Sr. Presidente Nelson Brito 

assume, que todos os funcionários públicos são idóneos e têm a melhor 

intenção, mas os funcionários públicos também são humanos, eu sou humano, 

todos somos humanos, os humanos cometem erros, em princípio pode 

acontecer e na minha perspetiva têm existido erros na intervenção das 

instituições públicas que eu enquadraria em duas grandes categorias: a 1ª a 

lentidão na reação e nos processos, a 2ª a insuficiência de estudos. Destaco a 

primeira, a lentidão na reação e nos processos porque eu quero, e é o meu 

desejo e acho que também da população que a lentidão tenha acabado. Houve 

um compromisso e eu espero que o mais brevemente possível existam 

medidas concretas e que no próximo verão não caia esta quantidade de 

poeiras que caiu este verão, o anterior, o anterior, e o anterior, etc, etc… --------  

 ---------- Por último 4º ponto, “Da minha vila eu vejo o mundo”… porquê? Porque 

Fernando Pessoa num dos poemas do heterónimo do campo, Alberto Caeiro, 

reproduziu o seguinte verso: da minha aldeia vejo o quanto da terra se pode 

ver o universo e se me é permitido distorcer um pouco o verso de Fernando 

Pessoa eu diria que da minha vila vejo quanto se pode ver do mundo e digo 

isto porque o problema é Aljustrel é uma materialização do problemas mais 

profundo do novo século a nível global, conciliar a economia e a gestão de 

recursos com o ambiente. A economia e a gestão de recursos têm que ser 

conciliadas com a preservação do ambiente para as gerações futuras, assim 

como a sua saúde e normal desenvolvimento. Isto tem de acontecer, é um 
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dever de todos os seres humanos que vivem no planeta Terra. É certo que 

existem alguns problemas ambientais, com o aquecimento global que 

necessitam de soluções à escala planetária, não negamos mas no caso do 

nosso cantinho do mundo e das nossas poeiras, a solução para o problema 

ambiental pode ser feita a nível local, existem soluções técnicas que podem ser 

implementadas, mas obviamente essas soluções precisam de investimento, de 

dinheiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E por falar em falta de investimento, em termos de saúde, que também 

é um dos temas em debate nesta Assembleia, apesar da população levar com 

poeiras negras, de termos uma industria mineira forte, de termos uma empresa 

de explosivos, de termos uma população envelhecida, de termos muitos novos 

nascimentos, a segunda taxa mais alta de natalidade, apesar de tudo isto nem 

se quer temos um serviço de urgências. ----------------------------------------------------  

 ---------- E nem estou a falar de urgências noturnas, não temos urgências ponto 

final. O meu coração vai para os homens e as mulheres do nosso Centro de 

Saúde, que com poucos recursos têm que fazer milagres. ----------------------------  

 ---------- Precisamos urgentemente de investimento em ambiente e na saúde, 

precisamos de medidas concretas, ontem já era tarde. ---------------------------------  

 ---------- Concluo dizendo que existem 2 vias para resolver o problema das 

poeiras negras: ou a empresa toma medidas sérias por iniciativa própria, a 

empresas não apareceu hoje não sei se pretende fazer isso ou não, ou terão 

que ser as instituições públicas a exigir à empresa que tome medidas. A 

Câmara Municipal tem o dever de proteger o interesse dos seus munícipes, 

como a CCDRA e a APA, têm o dever de proteger o ambiente em todo o 

território nacional, portanto Câmara, CCDR e APA façam o vosso trabalho! -----  

 ---------- De seguida teve a palavra o Dr.º José Robalo, em representação da 

Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA) inicia explicando a 

diferença entre a Autoridade de Saúde e a ARSA. ---------------------------------------  

 ---------- A Autoridade de Saúde está ligada à saúde pública e tem a 

competência de acompanhar de forma próxima as alterações ambientais que 

possam por em risco a saúde das populações. -------------------------------------------  
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 ---------- A ARSA vai olhando para os dados gerados pelas suas unidades e em 

função desses dados vai informando a Autoridade de Saúde sobre as 

alterações que se vão verificando. ------------------------------------------------------------  

 ---------- As questões ambientais são atribuídas à Autoridade de Saúde, 

enquanto que na ARS vamos observando os dados que se vão produzindo e 

damos a conhecer à Autoridade de Saúde para que esta possa promover 

algum estudo de perceber como é que pode atuar. As informações que tenho 

da Autoridade de Saúde são que as partículas existentes no ar não atingem os 

valores considerados, em termos legislativos não foram atingidos. -----------------  

 ---------- A minha competência tem a ver com o acompanhamento dos trabalhos 

nos Centros de saúde e nos Hospitais, e aquilo que posso afirmar, com base 

em dados dos nossos registos, é que não temos verificado alterações em 

relação à população em áreas específicas ligadas a este problema que está a 

ser focado. -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Não há alteração nem aumento de procura de algumas patologias que 

possam ser consideradas com este problema: problemas de pele, problemas 

respiratórios, problemas de neoplasias, doenças respiratórias crónicas, não há 

alteração verificada. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas como já foi dito, as doenças respiratórias crónicas e os cancros 

não vão aparecer a curto prazo e foi dito que fica sempre a marca, mas o que 

podemos afirmar é que não existem alterações significativas nestas patologias 

que estão ligadas à sílica. -----------------------------------------------------------------------   

 ---------- Temos desenvolvido um acompanhamento periódico dos registos que 

são feitos pelas nossas unidades e vamos ver as suas variações. ------------------  

 ---------- Em relação às neoplasias, o Baixo Alentejo é das regiões que tem mais 

neoplasias, não é Aljustrel, é o Baixo Alentejo. --------------------------------------------  

 ---------- Percebi a preocupação da população de Aljustrel, sobre a existência de 

um maior número de cancros, e pedi ao registo nacional oncológico que me 

fizesse um estudo pormenorizado sobre o desenvolvimento desta patologia 

aqui, mas nesta fase não iremos encontrar grandes alterações porque a 

aparecer algum impacto destas partículas será mais tarde. ---------------------------  
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 ---------- Então temos que acompanhar todo o procedimento e ir acompanhando 

o desenvolvimento, se efetivamente aparecer a patologia ligada a essa 

partículas, e isso não quer dizer que não haja responsabilidade de outra 

entidade, Autoridade de Saúde, que tem a responsabilidade de vigiar também a 

qualidade do ar que se respira e da água que se bebe. --------------------------------  

 ---------- As informações que tenho é que os dados não estão ligados ao aspeto 

preventivo, estão ligados a uma identificação chamada prevenção secundária, 

na identificação de patologias que eventualmente tenham a ver com este 

procedimento que já foi referido. Isto significa que haverá um acompanhamento 

permanente das alterações que se forem verificando e enviamos à Autoridade 

de saúde para tomarmos as medidas convenientes e cabe também à Saúde 

Pública identificar as partículas que possam existir no ar e que condicionam a 

sua qualidade, assim como acontece com o consumo de água. ---------------------  

 ---------- Posso afirmar que neste momento não existem alterações e em 

relação à prevenção isso cabe à Autoridade de Saúde. --------------------------------  

 ---------- Vai ser desenvolvida uma avaliação do impacto ambiental, a 

Autoridade de Saúde vai participar e nós continuaremos a acompanhar se 

existem patologias relacionadas com as partículas aqui referidas. ------------------  

 ---------- Em representação da Agência Portuguesa do Ambiente, teve a palavra 

a Eng.ª Inês Brás: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Sou técnica e acompanho o processo de licenciamento ambiental de 

alguns sectores de atividade e emitimos a decisão à luz de uma série de 

legislação e critérios definidos em diploma. Relativamente a este complexo 

(lavaria), é público, está publicado (a licença ambiental), tem uma licença 

ambiental emitida em 2015 e está válida até 2025, cerca de 10 anos, e foi 

emitida ao abrigo do diploma das emissões industriais que prevê uma 

avaliação integrada no sentido de prevenir as emissões industriais de 

determinadas atividades, entre elas, no sentido de reduzir as emissões para o 

ar, para a água, para todos os ambientes relevantes. A APA teve conhecimento 

que a Almina vai fazer uma alteração ao licenciamento e informou que vai ser 

alvo dos procedimentos legais e vamos reavaliar as condições impostas a esta 

instalação. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Falou-se em ações de fiscalização, a APA não tem essa vertente de 

fiscalização a não ser nos recursos hídricos, e sempre que a APA recebe 

alguma reclamação, junto com as entidades competentes fiscalizadoras faz 

esforços no sentido de resolver. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Estamos assim a aguardar o envio dos documentos da entidade 

(Almina) para assim reavaliar a emissão da licença.” ------------------------------------  

 ---------- De seguida e em representação da CCDR Alentejo, teve a palavra a 

Técnica Ana Pedrosa, que informou ter sido apanhada de surpresa pela chefia 

para estar presente na sessão, não se encontrando por isso dentro do assunto.  

 ---------- Em representação da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o 

Eng.º Mário Guedes, Diretor-Geral ------------------------------------------------------------  

 ---------- “Estou a representar a Direção-Geral de Energia e Geologia, sou 

engenheiro do Ambiente e de Minas e é com muito agrado que estou aqui em 

Aljustrel, que deve ser o local mais antigo de exploração mineira. 

Acompanhamos todas as fases, as boas, as menos boas, atualmente vivemos 

um ciclo bom do ponto de vista económico, em termos de mina novamente a 

laborar e não tem nada a ver com as antigas minas, os locais são diferentes, as 

massas minerais são diferentes, a tecnologia é completamente diferente e tudo 

o resto é completamente diferente, mas há uma coisa que continua a manter-

se que é a atividade mineira e com a parte mais importante que são as 

pessoas. Acompanhei a obra de reabilitação da EDM, que é uma obra única, 

que é um exemplo mundial daquilo que é a atividade mineira, principalmente a 

portuguesa, tem a coragem de olhar para as coisas que eram menos positivas 

e ultrapassar este problema e sem ajuda de um único tostão do orçamento do 

Estado.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A indústria mineira vai ser a única que vai eliminar todos os seus 

passivos ambientais. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à atividade da mina, a DGEG é a entidade licenciadora, 

que tem o regime de concessão, que pertence ao Estado e cujo bem, 

propriedade do Estado significa que é de todos nós, encontra-se 

concessionada a uma empresa que têm um contrato, que tem obrigações 

legais, que as tem que cumprir e nós fazemos cumprir essas obrigações e 
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fiscalizamos toda essa atividade que se encontra relacionada com esse 

contrato. Estamos a falar da atividade industrial de aproveitamento da terra 

mineira e posso dizer que para a DGEG a lei cumpre-se e os contratos, e é 

indiferente que seja uma empresa muito importante ou pouco e isso não 

podemos abdicar porque isso é garante de 2 coisas: ------------------------------------   

 ----------  - É garante do Estado de Direito, que é para isso que existe a DGEG e 

é garante de uma coisa muito mais importante, que é a indústria mineira 

moderna que sabe que tem impactos negativos, ambientais, sociais, culturais, 

mas tem muitos impactos positivos e temos que ter a capacidade de maximizar 

os impactos positivos e minimizar os impactos negativos e assim conseguimos 

trabalhar o ambiente e acima de tudo as pessoas que são o mais importante. --  

 ---------- Todos queremos que o impacto positivo, económico e tecnológico 

proveniente da existência de uma atividade mineira se prolongue, que este 

recurso natural seja usado em prol do desenvolvimento humano, na nossa 

qualidade e bem-estar, por isso da parte da DGEG estamos abertos para 

colaborar com tudo o que acharem. Sempre que existir qualquer dúvida, 

qualquer questão é o papel do Estado informar os cidadãos e por isso 

colaboramos diretamente com o Município e fica o desafio de sempre que haja 

quaisquer dúvida contactar a DGEG, sabendo que o nosso objetivo é apenas o 

cumprimento da lei, cumprimento dos contratos, do desenvolvimento 

sustentável de Aljustrel e do país integrado numa industria mineira moderna 

que visa maximizar tudo de bom e minimizar o que é mau e estamos 

disponíveis para qualquer contacto. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Após a intervenção das entidades convidadas, e antes de se passar 

para o ponto seguinte, foi aberto um período para intervenção de ambas as 

bancadas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em representação da bancada da CDU, interveio o deputado Renato 

Paulo: -  -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- “Boa tarde a todos e a todas. --------------------------------------------------------  

 ---------- Não vou aqui tomar mais tempo a cumprimentar todos os presentes, 

cumprimento toda a gente mas especialmente o povo de Aljustrel que 
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compareceu aqui em grande número, o que só demonstra aquilo que é mais 

evidente, que estamos todos preocupados com esta questão. -----------------------  

 ---------- Nessa linha e pegando também naquilo que disse o Sr. Rui Faustino, 

deixemos de quezílias partidárias, não há aqui quezílias partidárias de facto e 

numa questão que ele também referiu que é preciso gerar confiança, 

aproveitamos ao fazer a intervenção para levar uma proposta de deliberação 

aqui a esta Assembleia, com o seguinte teor que passo a ler de seguida: --------  

 ---------- “ Defender a qualidade do ar em Aljustrel ----------------------------------------  

 ---------- Tendo em conta o já exposto, as intervenções e posições apresentadas 

hoje, conjugadas com o consequente debate, aliado ao fato da população de 

Aljustrel estar preocupada e pouco tranquila em relação ao pó que invade a 

vila, torna-se evidente a necessidade de criar uma estratégia integrada para a 

melhoria da qualidade do ar, com a articulação de políticas e medidas ao nível 

sectorial e entre vários níveis de governação, a Assembleia Municipal 

Extraordinária de Aljustrel reunida a 29 de Setembro de 2018, delibera 

recomendar as seguintes medidas: -----------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Que a Câmara Municipal de Aljustrel, em colaboração com a 

CCDRA, assuma o compromisso de monitorização permanente da qualidade 

do ar, elaborando relatórios regulares onde sejam contemplados os efeitos das 

medidas nacionais, regionais e locais; -------------------------------------------------------  

 ---------- 2. A criação de uma rede de estações de medição da qualidade do ar 

em vários pontos da vila, para a definição das áreas críticas; -------------------------  

 ---------- 3. Que a Câmara Municipal desenvolva procedimentos de forma a 

garantir a análise qualitativa (físico-química) das poeiras que assolam a vila de 

Aljustrel, num período máximo de 6 meses (até Março de 2019), de modo a 

permitir caracterizar de forma mais representativa os efeitos das emissões 

atmosféricas oriundas da exploração mineira; ---------------------------------------------  

 ---------- 4. A adopção de campanhas de esclarecimento à população sobre as 

condições e análises existentes de qualidade do ar e seus impactos na saúde, 

de forma clara, objectiva e compreensível para todos os cidadãos; 

 ---------- 5. A elaboração da Carta Ambiental do Município de Aljustrel, como 

importante instrumento de gestão que permitirá conhecer a situação ambiental 
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do município, identificando o que tem sido feito, bem como os problemas e 

desafios ambientais vertidos em indicadores, apontando caminhos a seguir, 

tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável; -------------------------  

 ---------- 6. A realização de uma Carta da Qualidade do Ar, em parceria com 

uma instituição de ensino superior e com a entidade estatal com competências 

na matéria, que permita ter o conhecimento da qualidade do ar na área do 

município, identificando e quantificando as fontes emissoras de poluentes e 

construir mapas de concentrações de poluentes por aplicação de modelos 

matemáticos e realização de medições; -----------------------------------------------------  

 ---------- 7. Que uma parte dos impostos cobrados pela Câmara Municipal às 

empresas poluidoras, seja utilizado em ações de promoção ambiental e na 

melhoria da qualidade do ar; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- 8. Propor que no espaço de 2 meses (Outubro ou Novembro de 2018) 

a Mesa da Assembleia organize um debate sobre o tema da qualidade do ar, 

com a presença dos deputados eleitos na Assembleia da República pelo circulo 

eleitoral do distrito de Beja. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta Deliberação em caso de aprovação deverá ser remetida para o 

Governo (Ministério do Ambiente), para os Grupos Parlamentares, para a 

Agência Portuguesa do Ambiente, para a CCDRA, para a Câmara Municipal de 

Aljustrel, para as Juntas de Freguesia do Concelho, para a ALMINA e para o 

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira. ---------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de setembro de 2018, os membros eleitos pela CDU na 

Assembleia Municipal de Aljustrel. ------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida tomou a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 

questionando o deputado se o mesmo entregava algum documento. Referiu 

ainda que: ”temos 48 horas para analisar os documentos, temos 48 horas para 

assinalar os documentos, você elencou aqui uma série de situações, portanto 

isto não está na ordem de trabalhos, nós vamos concordar com parte das 

medidas que aqui estão, mas não podemos ir tomar decisões chegadas agora 

à Assembleia. Concordamos que não queremos entrar no campo político e com 

esta proposta a ser entregue e não cumprindo nada do que é a legislação da 

AM, eu ponho a proposta de votação a aceitação do documento.” ------------------  



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º 7/2018  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29 DE SETEMBRO DE 2018 
 

 

41 
 

 ---------- De seguida tomou a palavra o deputado Rui Faustino: -----------------------  

 ---------- “Em nome da bancada socialista, vou tomar uma posição, porque não 

posso contrapor o que já disse, o mais importante é que a população possa 

colocar aqui as suas dúvidas/questões e ficar mais esclarecida acerca daquilo 

que se tem vindo a fazer, há iniciativas que têm vindo a ser tomadas e que têm 

que ser aprofundadas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à deliberação que está aqui proposta, juridicamente 

podemos avaliar se podemos votar ou não, existe aqui um contrassenso, há 

uns meses fomos votar a derrama e queria-se isentar a mina de pagar derrama 

em Aljustrel por proposta da vossa bancada e agora queremos que a Câmara 

delibere gastar dinheiro para fazer estudos para aquilo que a mina é que deve 

pagar, nós temos é que exigir…acima dos grupos tributáveis que vocês 

propuseram isentar, aí têm que ter consequências daquilo que estão a 

dizer…não se pode crer que o capital leve ao lucro e depois não se investe, 

eles é que têm de investir. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta proposta, para a podermos votar, deve haver um estudo que 

deverá ser feito, mas ponderem lá bem se deverá ser a autarquia e a 

população de Aljustrel a pagar esse estudo, ou terá de ser o estado central e o 

grande lucro é que devem pagar, não é o povo de Aljustrel, por via da Câmara, 

tem que ser a mina e as entidades competentes. É ver isso e é claro que 

votaremos a proposta por unanimidade.” ---------------------------------------------------  

 ---------- Antes de passar a palavra ao Deputado Manuel Nobre, o Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal referiu que esta proposta de deliberação 

que aqui está, como vocês reconhecem e as pessoas reconhecem implica 

tomar uma posição com prazos definidos, com pormenores técnicos. 

Concordamos com certeza com a base, poderá servir depois para uma 

publicação qualquer, isto é uma deliberação que coloca-se à votação e neste 

momento não tem condições para ser deliberado, nós não temos 

conhecimento, vocês entregam agora, de alto teor técnico. Existe uma 

comissão criada para trabalhar estes assuntos, composta por 3 deputados do 

PS e 2 da CDU para avaliar estas questões e estamos aqui a passar por cima 

de uma comissão que foi aprovada na última sessão da Assembleia Municipal.   
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 ---------- De seguida interveio o Deputado Manuel Nobre que se referiu a duas 

situações: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A 1ª Situação: o Sr. Rui Faustino quando quer falta à verdade, não 

pode dizer que a CDU era contra a mina pagar derrama. Se o Sr. Rui Faustino 

quiser ser correto tem que dizer que a CDU apresentou uma proposta que 

isentava de pagamento de derrama as empresas novas que se venham a 

instalar em Aljustrel e que criassem postos de trabalho. Em relação à proposta 

de deliberação, nós entendemos que vir para uma Assembleia destas discutir, 

é produtivo, devemos fazer as vezes que forem necessárias, achamos é que 

tem de haver uma conclusão, e o que é que se conclui desta Assembleia? ------  

 ---------- Então nós propusemos um leque de soluções, a mesa só tem é que 

por à votação da Assembleia, se aceita ou não aceita o pedido de proposta de 

deliberação”.-----------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal por sua vez referiu que não 

vai colocar a proposta a deliberação a votos, vai propor é a introdução deste 

ponto, pois não pode ser alvo de discussão, porque temos de receber um 

documento para nos podermos pronunciar sobre ele. -----------------------------------  

 ---------- Colocou assim à votação a aceitação desta proposta para ser 

discutida, para ser avaliada, submeto esta proposta de deliberação para ser 

discutida. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao adiantar da hora, o deputado Rui Faustino sugeriu que se 

votasse o documento no final da sessão para dar voz ao povo, o que foi 

prontamente aceite. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 – Período para Intervenção do Público -------------------------------------  

 ---------- Prof. João Matos --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Após cumprimentar a Assembleia e a população gostaria de 

apresentar uma sugestão: o contributo e a oportunidade que me dão é um 

caminho e dado o que ouvi da população e das entidades. Sou engenheiro 

químico e gostaria de dar algum esclarecimento do que é que poderia ser feito: --  

 ---------- Hoje em dia há instrumentação científica e os conhecimentos científicos 

associados aos instrumentos de medida que permitem identificar que tipo de 

partículas é que se trata. Só identificando do que estamos a falar é que é 
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possível tomar medidas de gestão, de identificação das fontes, e o que poderá 

ser minimizado, o que poderá ser eliminado e o que poderá ser monitorizado no 

futuro, se eventualmente continuar a surgir/existir no ar algumas partículas. -------  

 ---------- As partículas pelo que me apercebi, são partículas negras ou de origem 

natural, que não me parece, e quando falo de natural são as que são emitidas 

pela natureza, seja da floresta, da atividade celular biogénica que depois em 

transporte se transformam maiores, poderão ser de origem natural 

mineralógica, mas não me parece que haja partículas geológicas negras da 

dimensão que estão a falar. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- É preciso identificar o objeto e em face do objeto identificado é possível 

tomar depois todas as medidas, há uma série de elementos característicos 

geoquímicos e químicos e físicos que permitem levar a retro trajetória da fonte, 

às suas origens e portanto a escolha de instituições que saibam e usem 

técnicas instrumentais mais elaboradas, com mentes que sabem trabalhar o 

que querem, ligados a fenómenos de transporte do ambiente e assim é possível 

conhecer e identificar esse tipo de partículas. Do ponto de vista político é 

normal as pessoas que representam as populações tenham essa vontade de 

esclarecer, porque é uma incógnita mas a minha experiência profissional ligada 

à área do ambiente tem revelado casos muito curiosos. ----------------------------------  

 ---------- Vou dar uma pequena sugestão: é possível selecionar a recolha dessas 

partículas em diversas frações, desde as mais pequeninas às mais mícrons, e 

assim toda a composição química é possível determinar. --------------------------------  

 ---------- Só para informação, qualquer partícula geológica libertada para a 

atmosfera, tem zinco, arsénio, tem tudo, todas elas têm metais, agora é preciso 

saber o que são essas partículas negras, até podem ser de origem orgânica ou 

de um produto de combustão de queima, mas isso é possível identificar e esse 

caminho, se os Srs. o entenderem, é tentar procurar o tipo de partículas.-----------  

 ---------- Após terminar, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal sugeriu que o 

Sr. João Matos apresentasse a informação escrita sobre o que acabou de dizer, 

se assim o entender.” -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sr. Emídio Charrua -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “Isto é um problema que temos estado aqui a debater a tarde inteira e é 

um problema que nos afeta a todos e quem é que não estará preocupado com 

uma coisa destas? É um problema que temos que tentar resolver e faço um 

apelo às entidades competentes para resolver, estamos com este problema em 

cima e estamos preocupados com os nossos filhos e os nossos netos e 

segundo o que ouvimos são coisas que podem não se manifestar já, mas sim 

futuramente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deixo uma questão: a construção da lavaria foi aprovada há muitos 

anos, no sítio onde está, alguém autorizou isto, onde é que está o estudo de 

impacto ambiental? Se tem sido construída à saída de Aljustrel, na Malha Ferro, 

a população não estava a sofrer com isto”. ---------------------------------------------------  

 ---------- Dr. José Godinho --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Boa tarde, saúdo a realização desta Assembleia acerca do assunto 

que aqui nos trouxe, ouvi com muita atenção todas as intervenções que aqui 

foram feitas, mas chamou-me a atenção particularmente, a do representante da 

Administração Regional de Saúde, e se eu interpretei bem as palavras dele, ele 

diz que não há evidencia que entretanto surga alguma coisa em termos de 

problema de saúde pública resultante da emissão do pó preto, os dados de que 

dispõe não apontam nesse sentido. Eu tenho aqui alguns dados que talvez eu 

não os saiba interpretar e gostaria que ele os pudesse interpretar: quando se 

fala da morbilidade, das consequências em termos de óbitos dos efeitos 

poluentes não se fala apenas das doenças do foro oncológico, os cancros. 

Neste caso concreto a poluição atmosférica afeta em primeiro lugar as vias 

respiratórias, e será importante saber, de uma forma comparativa, o que é que 

acontece em Aljustrel em comparação com o Baixo Alentejo, por comparação 

com o Alentejo e até comparação com o todo nacional. Qual é a percentagem 

de mortos causados por doenças das vias respiratórias? No Baixo Alentejo e 

em 2016 a percentagem era de 11,6% e no mesmo período em Aljustrel é de 

18,9% e isto significa, se os números correspondem à verdade, e 

correspondem porque o Dr. que falou em nome da ARS diz que não dispõe de 

informação, mas a informação que eu tenho aqui é da Direção Geral de Saúde 

a que ele pertence. São dados que foram canalizados para o INE e depois 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º 7/2018  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29 DE SETEMBRO DE 2018 
 

 

45 
 

foram sistematizados por uma empresa que é a Prodata. A taxa de mortalidade 

em consequência das doenças respiratórias tem vindo a crescer de uma forma 

substancial nos últimos anos a partir de 2013 e chegou a este ponto. Peço que 

reflitam, que toda a gente reflita neste dados. Em Aljustrel, em cada 100 

pessoas, 19 morrem em consequência de doenças respiratórias e no Baixo 

Alentejo por cada 100 pessoas morrem apenas 11,6 pessoas. É quase o dobro, 

isto é, em Aljustrel em consequência das doenças nas vias respiratórias 

morrem muito mais que nos outros sítios todos e este dado acentuou-se muito 

nos últimos tempos, a partir de 2013, conforme é possível ver através dos 

dados da Direção Geral de Saúde e surpreende me muito que o representante 

máximo da saúde na nossa região venha aqui dizer que desconhece que houve 

alterações que possam indiciar alguns efeitos do pó negro na saúde das 

pessoas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal salientou que iria dar a 

palavra ao Dr. Robalo, mas antes quis deixar uma nota, pedindo à Comissão 

que está criada para este efeito pela Assembleia Municipal, de forma a que 

registe e consiga toda a informação de forma a juntar no nosso processo, 

inclusive o que já pediu ao Sr. João Matos, e os registos que o Dr. José 

Godinho disponibilizou. E que a comissão reúna esses elementos para nós 

fazermos um registo para depois da forma que se achar conveniente avaliar 

essas situações e também em discussão com as entidades competentes 

podermos iniciar uma monitorização mais concreta e tomar diligências nesse 

sentido.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Dr. Robalo em relação à pergunta do Dr. José Godinho sobre 

mortalidade no ano de 2016 informou que está a aguardar o resultado do 

estudo oncológico, comprometendo-se a apresentar um relatório sobre essa 

avaliação à Assembleia Municipal, e que não o fez já porque está a aguardar os 

dados relativamente aquilo que é o registo oncológico nacional no sentido de 

identificar quais são as causas de morte por tumores e apresentareis à 

Assembleia Municipal a nossa leitura sobre esses dados. -------------------------------  

 ---------- O Dr. Robalo referiu ainda que irão ser incluídas no relatório as causas 

de morte, estando a aguardar o resultado do registo oncológico nacional sobre 
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a mortalidade por cancro, e assim que possível apresentará à Assembleia 

Municipal um relatório com o aqui afirmado, salientando ainda que as doenças 

crónicas respiratórias não se desenvolvem de um dia para o outro e são essas 

que habitualmente levam à morte. --------------------------------------------------------------   

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal pediu ao Dr. Robalo que faça 

chegar as situações que referiu e que a comissão tome esta nota. Referiu ainda 

que a Câmara também já tinha pedido em abril à saúde alguns dados, através 

de um e-mail enviado pelo executivo a 12 de abril de 2018. -----------------------------   

 ---------- Sr. Francisco Augusto -------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Boa tarde, na minha intervenção gostaria de fazer 2 ou 3 observações: -  

 ---------- Em 1.º lugar falou-se aqui sobre a localização da lavaria, mas aquilo 

que hoje provoca o pó não está na lavaria, está no fundo da mina, antes a 

britagem era feita no interior da mina, para acautelar os pós; ---------------------------  

 ---------- 2.º Todo o transporte de concentrados era feito por via-férrea, que foi 

destruída, hoje passam pelo interior de Aljustrel dezenas e dezenas de viaturas 

como toda a gente sabe. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na bacia dos rejeitados, o minério, as lamas tinham de estar a 60 cm 

abaixo do nível da água, ora quer me parecer a mim que em termos ambientais 

voltamos para trás. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Gostaria agora de fazer um apelo ao representante da EDM sobre a 

recuperação das zonas mineiras antigas, uma das fontes mais contaminantes 

que havia em Aljustrel era a chamada Barragem da Água Forte, toda a gente 

sabe que era para aí que iam jogar os animais quando morriam e em meia 

dúzia de horas se desfaziam. Porque é que essas águas contem nos seus 

sedimentos metais que nós não sabemos, não os podemos identificar, mas 

podemos dizer que ainda aparecem lá os resíduos dos sedimentos e observam-

se melhor nas primeiras chuvas. Seria bom que alguém, ou do Ministério do 

Ambiente ou a EDM pensasse em colaboração com a Associação de Regantes 

despoluir essa área que era muito importante porque uma grande parte da 

nossa intoxicação alimentar deriva de muitos animais beberem nessas águas, 

barragem das águas ácidas, que é a Barragem das Assarias e ainda se nota os 

resíduos desses concentrados. Eu acho que não andamos para a frente, 
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andamos para trás embora a EDM tenha feito um trabalho muito bom, positivo 

mas é preciso de facto concluir no Barranco das Águas Azedas quer no 

Barranco das Águas Ácidas.” ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal registou aqui as palavras do 

Sr. Francisco Augusto e salientou que “nós temos de facto de perceber que 

estamos com uma indústria mineira, tínhamos uma mina tradicional e como foi 

aqui falado os impactos ambientais de ser mais acompanhados e é isso que se 

exige a estas entidades fiscalizadoras tendo em conta a capacidade da lavaria 

industrial que nada têm a ver com as produções que foram desenvolvidas no 

passado e de facto a lavaria tem uma capacidade produtiva instalada e com 

certeza à estudos do impacto ambiental para que essas coisas possam ser 

avaliadas, nós temos que nos debater com isso e vamos continuar esse 

trabalho.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sr. Raúl Oliveira ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e 

Executivo e todos aqui presentes. Preocupa-me a questão da poluição, 

enquanto cidadão e como cidadão acento a minha preocupação numa outra 

vertente porque como filho de um pai que faleceu aos 45 anos de silicose, como 

muitos outros mineiros morreram, aliás os mineiros nessa altura morriam de 2 

doenças: de silicose e de miséria. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- A minha situação não me permitia estar aqui hoje mas gostaria de dar o 

meu contributo que para que fosse do conhecimento da população do que se 

esta a passar e nesse sentido sugeria ao Presidente da Câmara, que no futuro, 

publica-se a evolução dos trabalhos no Boletim Municipal ou através de 

esclarecimentos ou reuniões que vão surgindo com a Almina e a Comissão. ------  

 ---------- A poluição não tem partido, não tem clube de futebol, pode afetar 

igualmente todas as pessoas, todos os tratos sociais, todas as raças, culturas, 

idades e é sem dúvida uma situação que preocupa todos e a falta de 

informação também. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pergunto: Ocorre em Aljustrel, que suponho que é uma ideia errada, 

porque eu não penso assim e estou convencido que ninguém em Aljustrel 

pensa assim, que quem levanta a questão da poluição quer o fecho da mina, 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º 7/2018  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29 DE SETEMBRO DE 2018 
 

 

48 
 

ora eu não quero e estou convencido que ninguém quer, o que nós queremos é 

que a mina como já foi dito aqui à pouco, não dure só 10 anos, dure 20, dure 

30, dure 40, dure até que a mina seja viável em termos de jazidas e em termos 

de preços de mercado mas que quando a mina feche não nos deixe mais 

poluição, porque mesmo que a mina feche amanha a poluição que foi feita até 

agora tem um caracter irreversível e não pode ser retirada daqui e pergunto se 

já não pode ser retirada ou existe alguma forma de descontaminação?” ------------  

 ---------- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou que o Presidente da 

Câmara registe o pedido do Sr. Raúl de informar a população através do 

Boletim Municipal ou outras publicações. -----------------------------------------------------  

 ---------- À pergunta formulada pelo Sr. Raúl Oliveira, respondeu o Presidente da 

DGEG :  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Em relação ao fecho da mina, a mina algum dia vai fechar, e há uma 

coisa que podemos afirmar que é muito diferente em relação ao passado, é que 

esta mina ou qualquer outra mina que fechar não vai deixar o passivo ambiental 

que as outras deixaram, atualmente a legislação portuguesa é da competência 

da DGEG diretamente na gestão dos contratos, nós sabemos quando uma mina 

abre ou fecha, porque existem planos de fecho de mina e quando não for mais 

possível a sua laboração e ela encerrar o passivo não fica, o passivo será 

lidado com o que está previsto no plano de fecho de mina e é possível reabilitar 

os espaços onde outras minas já laboram, como é o caso em Mértola, que a 

barragem foi reabilitada e é possível lá tomar banho e até beber água”.-------------   

 ---------- Sr. Eusébio Camacho --------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Tendo em consideração a presença de várias entidades responsáveis, 

sou solidário com tudo o que se falou aqui, mas tenho um problema grave, já 

falei com o Presidente da Câmara, na Almina falam em alterações climáticas e 

o Sr. Presidente diz que não pode fazer mais nada e que não tem competência 

para isso. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho um terreno com 3 poços que costumavam estar cheios em 

agosto, na Horta da Noras, e sempre lá existiu água e agora não existe uma 

pinga e tenho agora aqui a oportunidade de reclamar com todas estas 

entidades aqui presentes  -------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Com os rebentamentos da mina os poços secaram e agora tenho as 

árvores a secar e não há ninguém que se responsabilize.” ------------------------------  

 ---------- Prof. Fernando Ruas ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Felicitar quem propôs e teve a iniciativa da Assembleia Municipal sobre 

a temática da qualidade do ar. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quero lamentar o facto de quem foi referir aspetos de 1991, quem fala 

nisso é porque não tem mais nada para dizer e valorizar aqueles que tiveram 

uma intervenção construtiva no sentido de arranjar soluções sobre este 

problema que vivemos hoje em dia e não sobre o que se passou há 30 ou 40 

anos atrás, embora noutras circunstâncias isso também já tenha acontecido e 

infelizmente não é a primeira vez que acontece.  -------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao Diretor da DGEG que na sua primeira intervenção 

enalteceu durante 5 ou 10 minutos a atitude da Almina de ter recuperado 

ambientalmente os solos em volta de Aljustrel, como se isso não fosse o correto 

fazer, ou seja vem aqui uma empresa que vem extrair e que aqui retirar lucros 

de milhões, não deve ser a empresa que com essa exploração e depois tem 

esses lucros que deve recuperar o impacto ambiental que isso provoca? É 

assim algo transcendente que é de valorizar tanto fazer ou é algo justo a fazer 

por parte de quem explora e quem retira os lucros também os invista na 

recuperação ambiental?----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Lamentar a ausência da Almina nesta reunião, já foi aqui abordada, e 

acho que é um desrespeito, até pelo órgão, não se fazerem representar; -----------  

 ---------- A CCDRA, também quem aqui mandou, que quando foi falado de 

responsabilidades sobre estas matérias e parece que grande parte delas são da 

competência da CCDR e envia uma técnica que até falou nas Fortes, até 

parece que não sabe onde está e não está minimamente informada do que se 

passa em Aljustrel, acho isso inadmissível acontecer e quero também aqui dizer 

duas coisas que considero fulcrais, fico bastante satisfeito com a realização 

desta Assembleia Municipal que já houvesse aqui um compromisso da Almina 

em fazer algo que permita de uma vez resolver por completo ou atenuar de 

forma bastante significativa o impacto da emissão das poeiras sobre a vila e  

deixar aqui algum desagrado com o facto de existir tanta reunião, tantas 
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equipas, murros na mesa e nada resultou? Porque a mina desde que começou 

aqui a trabalhar ainda nada fez de concreto para resolver o problema porque 

também foi aqui admitido que a emissão de poeiras ou se mantem como era 

inicialmente ou que ainda atualmente emitem mais? e só agora com a 

realização da Assembleia Municipal a Almina se comprometer para arranjar 

soluções, tenho pena que todas as outras diligências que fizeram tivessem sido 

completamente infrutíferas, ou seja, agora sim parece que houve um acordar e 

vamos lá fazer algo de concreto. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Outra coisa que quero dizer e é a ultima, às vezes posso ser um 

bocado anárquico como falo, mas quero que interpretem bem aquilo que vou 

dizer, esses estudos que se fazem, essas comissões, essas equipas acho isso 

tudo importante, que se deva fazer, que se deva analisar, mas vamos colocar o 

enfoco na intervenção que a mina tem de fazer para resolver este problema, 

vamos por o foco da nossa atenção, Assembleia, Câmara Municipal, demais 

entidades e não em mais estudos, em mais análises, porque acho que ninguém 

tem duvida que aquelas poeiras são nocivas para a saúde, para quem vive em 

Aljustrel e nós facilmente constatamos isso, qualquer pessoa de senso comum 

observando aquela área envolvente à britagem vê que aquilo está tudo morto, 

ou seja, e depois há duvidas sobre as poeiras. Não há dúvida nenhuma que faz 

mal e vamos é colocar o enfoque na resolução do problema, na construção 

dessa cobertura que se quer fazer lá naquela zona mineira porque isso sim é 

que vai resolver o nosso problema. -------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o Sr. Presidente da Assembleia Municipal questionou as 

entidades presentes, sobre se pretendiam não sei se alguma entidade quer 

falar sobre esta intervenção ou sobre outra, quer falar a APA, dou a palavra à 

APA mas também enquadrando este tema que aqui foi abordado penso que já 

afirmei ao inicio e falo, durante este ano que deve estar a fazer um ano que 

estamos em funções, tanto da bancada da CDU, a bancada do PS, a Comissão 

que foi criada, o Executivo, a Assembleia Municipal ao longo deste ano temos 

desenvolvido um trabalho de forma que esta Assembleia se realizou e com 

medidas concretas por parte da Almina que vamos monitorizar. Peço aqui às 

entidades que acompanhem em permanência, porque estes dados que estão 
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aqui da saúde que sejam de facto avaliados, portanto temos um trabalho que 

iniciamos, o assunto entrou em cima da mesa, continua em cima da mesa e vai 

estar em cima da mesa. Está o Dr. Robalo a pedir-me para se ausentar vou-lhe 

pedir mais uns 20 ou trinta minutos. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez, a Eng.ª Inês Brás, em representação da APA, informou 

que: “ Relativamente à exploração e ao futuro encerramento da atividade da 

Almina, eu queria lembrar que à luz da licença ambiental está previsto um 

acompanhamento por parte da APA, do encerramento de todas as atividades 

abrangidas pelo diploma e que inclui a apresentação de um plano de 

desativação para aprovação pela APA, nas várias vertentes, solo, água, 

paisagem, tudo o que esteja inerente a essa desativação tem de ser aprovado, 

é também apresentado um relatório final para essa desativação a ser também 

aprovado e dependendo desses planos pode haver ações de descontaminação 

e de acompanhamento que a APA possa fazer. Isto está previsto na legislação 

do licenciamento ambiental e irá ser apresentado também um estudo do 

impacto ambiental para estas alterações que a Almina pretende fazer, a 

desativação é também, uma componente do impacto ambiental e terá que ser 

avaliada pelo proponente e que a APA irá pronunciar-se e impor medidas se 

achar necessário.”  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sr. Rui Nunes  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Isto é um problema de todos e é importante para todos, mas queria 

fazer uma pergunta ao responsável da saúde visto que há alguns anos atrás 

nos diminuíram, em muito, o serviço de saúde aqui prestado, porque temos um 

Centro de Saúde claramente melhor que o de Castro Verde, temos um horário 

extremamente reduzido e desde essa redução aos dias de hoje, nós temos uma 

mina com mais de 1000 trabalhadores, uma autoestrada a 5 km, uma fábrica de 

explosivos dentro da vila e temos a fábrica de borracha a trabalhar. ------------------  

 ---------- As condições neste momento são completamente diferentes do que 

eram e o nosso sistema de saúde é cada vez mais débil em Aljustrel e pergunto 

se isso está tido em conta e se existe perspetiva de evolução na melhoria dos 

serviços?” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Esclareceu o Dr. Robalo o seguinte: “Se esta a falar do serviço de 

urgência, não é da nossa competência, à uma rede nacional de urgências e 

contempla 2 unidades básicas no Baixo Alentejo que é Castro Verde e Moura e 

depois há o hospital como urgência mais diferenciada. Se me disser que 

deveria de existir um alargamento de horário de funcionamento do Centro de 

Saúde, irei falar com o responsável da Unidade Local de Saúde do Baixo 

Alentejo para um possível alargamento de horário e se justifica.” ----------------------  

 ---------- Sr. José Parreira ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Boa tarde a todos, sou o gestor da Herdade do Morgado, mesmo ao 

lado da lavaria e há 8 anos que escolhi viver e trabalhar por aqui, ali ao lado da 

lavaria e hoje estou satisfeito em dizer que a herdade é refúgio com muitas 

qualidades positivas em relação ao ar e ao ambiente de Aljustrel. --------------------  

 ---------- Informo que pretendo abrir as portas da herdade para as pessoas 

habitarem a terra, são 130 ha e manifestar a presença e a disponibilidade para 

acompanhar a renovação da licença ambiental da Almina e também tenho 

acompanhado todas as obras lá efetuadas (lavaria/barragem); ------------------------  

 ---------- Em relação à DGEG, fiquei muito feliz a saber que o passivo ambiental 

pode ser renovado, pode-se voltar a viver onde está a lavaria e será essa a 

minha expectativa e saber que é possível é bom; ------------------------------------------  

 ---------- Aos trabalhadores da mina, tentar saber qual é o nosso papel e 

perceber que não somos escravos do trabalho, o que podemos fazer por 

Aljustrel, isto será um paraíso.” ------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou os 

presentes que o Dr. Robalo precisava de se ausentar, agradecendo a sua 

presença, solicitando-lhe que tivesse em conta tudo aquilo que foi dito nesta 

sessão e independentemente do serviço de urgências não ser da sua 

competência, realça as palavras do Sr. Rui Nunes. O diagnóstico, a prevenção 

e a sensibilização das entidades competentes na área da saúde é deveras 

importante para nós. Dentro das Comissões que se possam criar para o efeito, 

dentro do Executivo da Câmara, dentro de deputados, como disse no início a 

saúde esta primeiro mas queremos uma indústria moderna e produtiva e a 

gerar emprego e desenvolvimento. Temos que chegar a um consenso, estamos 
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em pleno seculo XXI, com medidas ambientais na área da saúde muito 

concretas, portanto sei que vai ter estas palavras em conta para além daquilo 

que já foi dito e agradeço a sua presença mas nós o que precisamos é de mais 

saúde, mais sensibilização para a saúde e mais análise de dados para confortar 

as pessoas ou também medidas de ação para que as ações preventivas sejam 

efetivamente uma realidade aqui em Aljustrel, que também geramos com 

certeza riqueza acima da média do Alentejo para o nosso  país e temos que ser 

também apoiados pelas entidades competentes nessa matéria. -----------------------  

 ---------- Por fim e antes de se ausentar, o Dr. Robalo referiu que poderão contar 

com a área da saúde pública ou da Autoridade de Saúde e com a ARS, para 

nos convocarem sempre que for necessário para apresentarmos os nossos 

resultados e discutir os problemas. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Sr.ª Susana Mata --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Boa tarde, quero primeiro dizer que estou satisfeita pelo que ouvi aqui 

hoje, foi respondido a 80% áquilo que eu esperava ouvir, os outros 20% é o 

acompanhamento que eu quero ver daqui para a frente. Espero que me seja 

dada a oportunidade de acompanhar a implementação destas medidas e 

principalmente que me seja dada a oportunidade de avaliar a sua eficácia. --------  

 ---------- Tudo isto envolve monitorização que não pode ser só da parte da 

Almina, a Almina faz a monitorização da parte dos trabalhadores, a 

monitorização tem que ser feita onde está a população, é essa que me 

interessa, eu não trabalho na Almina, eu moro aqui, eu quero ver monitorização 

no sítio onde vivo e onde respiro e onde os meus filhos respiram, e isso é aquilo 

que vou exigir daqui para a frente. --------------------------------------------------------------  

 ---------- O que se passou antes de 2018 é preocupante, porque se falou aqui de 

2013 a 2018 e o que constatei aqui é que houve uma inércia, de 2018 para cá, 

nomeadamente a partir de abril parece que houve um acordar para esta 

situação e começou de facto a tentar resolver o problema, a parir daí 

apareceram reuniões, apareceram medidas, apareceu tudo aquilo que a inércia 

até 2018 não mostrou.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tal como o Fernando Ruas já realçou, o papel da CCDRA, eu considero 

inaceitável que um organismo que tem responsabilidade diretas sobre o 
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acompanhamento desta situação tenha enviado a Dra. Ana Pedrosa, uma 

técnica nada preparada para dar respostas e representar aquela entidade e a 

ideia que passou é que ela nem sabia onde estava e solicito que a CCDRA seja 

notificada disso.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu que as entidades 

foram todas convidadas no mesmo formato, as não institucionais foram de uma 

forma mais simples mas penso que usaram da palavra como se combinou e 

essa técnica, por parte da Assembleia Municipal e do Executivo, que eu até 

delego no Sr. Presidente essa informação que eu ainda a tentei ajudar com uns 

dados que tinha aqui à mão e em relação à intervenção da Susana e uma vez 

que também é técnica do ambiente e aquele contributo que possa 

eventualmente dar, mesmo que seja por escrito e passar para a Comissão nós 

agradecemos e com certeza que faz parte de Aljustrel, faz parte do nosso 

problema e faz parte daquilo que temos que resolver para o futuro. ------------------   

 ---------- Eng.º Gonçalo do Ó ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A pergunta era direcionada à representante da CCDRA que já não se 

encontra presente, mas era para que esta assumisse o compromisso temporal, 

porque é a entidade responsável pela fiscalização das poeiras, de quando é 

que vai fazer a análise físico-química às poeiras e a elaboração do relatório 

para todos os aljustrelenses terem resposta a estas questões. -------------------------  

 ---------- Após o período de intervenção do público, a fim de avaliar a proposta 

de deliberação tem a palavra a bancada do PS, pelo deputado Rui Faustino: -----  

 ---------- A proposta de deliberação de recomendação tem a nossa 

concordância, mas não concordamos que seja a Câmara, com o dinheiro do 

povo, a pagar a monitorização/estudo ali proposto. ----------------------------------------  

 ---------- Votamos a favor desde que não sejam as populações de Aljustrel a 

pagar.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida interveio o Sr. Presidente da Câmara, propondo que em 

conjunto com as bancadas e a Assembleia Municipal se tente aplicar alguma 

das medidas apresentadas na proposta de deliberação da CDU. ----------------------   

 ---------- Passando-se a palavra à bancada da CDU, interveio o deputado 

Manuel Nobre: ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “Estamos empenhados em levar esta proposta adiante, até onde for 

possível, a bem da população. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Concordamos com os consensos e até para haver conclusões deste 

debate, sugerimos que se aprove a proposta de deliberação na generalidade e 

depois a Câmara até à próxima Assembleia ordinária, que será em dezembro, 

apresente um plano de trabalho/procedimentos, porque o papel da Assembleia 

é fazer sugestões à Câmara, nós podemos fazer sugestões para as entidades 

todas convidadas, mas elas só têm linha de conta se entenderem, já no caso da 

Assembleia, o órgão deliberativo, recomenda à Câmara procedimentos, nesse 

sentido sugerimos que seja aprovado na generalidade e depois a Câmara 

apresentará desenvolvimentos na próxima Assembleia.” ---------------------------------  

 ---------- Por sua vez o Sr. Presidente da Assembleia referiu que: Este é um 

problema de todos, e estivemos aqui todos a favor da resolução deste 

problema, agora eu pergunto, foi criada uma comissão de acompanhamento, de 

análise, qualidade, ambiente e saúde onde estão envolvidas as duas bancadas 

e eu acho que este documento para ser votado deve ser discutido nessa 

comissão que foi criada para o efeito. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Vou submeter a aprovação em duas fases, foi formada uma comissão 

para quê? Não é óbvio que este documento tem que ir à Comissão ou a 

Comissão foi só criada para fazer esta Assembleia? Temos também que ser 

consciente.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado Rui Faustino, em representação da bancada do 

PS propôs que se submeta à votação na generalidade esta situação, ficando o 

debate específico para a Comissão Permanente da Assembleia Municipal e 

posteriormente refletido na Assembleia Municipal ordinária de dezembro em 

ata. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado Renato Paulo referiu que esta proposta de deliberação foi 

apresentada de uma forma natural e simples conforme resulta do texto da 

mesma, ela é um pouco fruto de tudo o que foi falado /sentido aqui hoje: -----------  

 ---------- 1º Era impossível manda-la com a devida antecedência porque não 

adivinhávamos o que ia ser falado aqui hoje; ------------------------------------------------  
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 ---------- 2º O Presidente da Assembleia Municipal não compreende os 

problemas que está aqui a levantar, porque estamos em Assembleia e é um 

órgão deliberativo e não fazemos aqui outra coisa que não deliberar sobre as 

matérias.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3º Se ambas as bancadas concordam em votar esta deliberação, não 

percebo qual é o problema. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim o Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu que foi criada 

uma comissão para tratar de questões do ambiente e assim estaríamos a 

passar por cima de uma comissão que se deve pronunciar.-----------------------------  

 ---------- É uma questão de liberdade, é uma questão de coerência e é uma 

questão deste documento ter chegado agora, gerando-se mais um caso. ----------  

 ---------- Colocado à votação a proposta de deliberação, na generalidade para 

depois baixar à análise da comissão, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---  

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ATA ----------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 

de setembro, foi elaborada minuta com os pontos constantes da ordem de 

trabalhos que depois de lida foi posta à votação tendo sida aprovada por 

unanimidade e assinada pela Mesa da Assembleia. -------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual depois 

de lida, vai ser colocada à votação, com vista à sua aprovação e assinatura 

pelo Presidente da mesa e pelos 1º e 2º Secretários. -----------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO  --------------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou 

encerrada a sessão eram 19:20 horas, deixando um agradecimento às entidades 

aqui presentes e também às individualidades aqui presentes inclusive ao 

Sindicato Mineiro e vamos continuar este trabalho, continuar com este assunto 

em cima da mesa e agradecer a presença da população. -------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Mesa --------------------------------------------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1º Secretário ------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2º Secretário ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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