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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Apesar dos incumprimentos na área ambiental e apesar das diversas contraordenações e

condenações pelas autoridades ambientais e pelos tribunais, a empresa Centroliva continua a

laborar nas mesmas condições, sem a resolução de nenhum dos problemas identificados.

Mesmo com decisões de encerramento da empresa pela Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional do Centro e da Agência Portuguesa do Ambiente, a empresa

continua a sua atividade, sem ter realizado os investimentos com que se tinha comprometido

com o Município de Vila velha de Ródão e com o Governo.

A Centroliva, atualmente denominada Bioenergy, é uma empresa em Vila Velha de Ródão, que

produz energia elétrica a partir da combustão da biomassa, nomeadamente bagaço de azeitona

e resíduos florestais.

Esta empresa foi responsável por descargas de águas residuais para um efluente do Rio Tejo

sem licença e pela poluição atmosférica, que se revela nas emissões gasosas e pelos maus

odores que são sentidos pelos moradores de Vila Velha de Ródão, levando a um crescente

descontentamento da população, dada a ausência de atuação do Governo para a resolução

deste problema.

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

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

esclarecimentos:

Como justifica que apesar de haver condenações pelas autoridades ambientais e pelos

tribunais, não tenham até ao momento sido efetivamente concretizadas?

1.

Que dificuldades enfrenta o Governo em dar cumprimento às decisões proferidas,

continuando a Centroliva a laborar em situação de incumprimento, sem qualquer

consequência?

2.

Que medidas tomou ou vai o Governo tomar para assegurar a qualidade ambiental, quer do

ar, quer da água, a proteção da saúde pública da população, o cumprimento da legislação

3.



ambiental, a preservação dos ecossistemas, resolvendo os problemas de poluição

identificados?

Que monitorização é realizada pelas entidades públicas, para apurar o cumprimento das

normas ambientais, nomeadamente no que respeita aos efluentes e às emissões gasosas?

4.

Palácio de São Bento, 1 de julho de 2021

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

ALMA RIVERA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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