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REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Deslocamentos de terras, vazamentos e depósito de entulhos na Serra da Carregueira 

(Sintra) 

Destinatário: Ministério do Ambiente 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Serra da Carregueira é uma importante zona verde situada no concelho de Sintra, zona de nascente do Rio 

Jamor, da Ribeira de Carenque e da Ribeira das Jardas. Território de frágeis equilíbrios, onde se podem 

encontrar de várias espécies animais e vegetais protegidas, a serra está integrada na Rede Natura 2000 e na 

estrutura verde da área metropolitana de Lisboa e, como tal, é um património que urge preservar. 

Os depósitos de inertes são um problema de longa data na Serra da Carregueira, suspeitando-se que tenham 

estado na origem do deslizamento de terras que levou ao corte da CREL, em 2010, e tendo mesmo motivado 

uma queixa na União Europeia. Verifica-se, no entanto, que a situação se mantem e que muitos dos casos de 

interdição são rapidamente ultrapassados. 

Um conjunto de denúncias recebidas pelo Bloco de Esquerda apontam para que, ao longo das últimas 

semanas, tenha ocorrido deslocamentos injustificados de terras e tráfego inusitado de camiões nas imediações 

do Estabelecimento Prisional da Carregueira. Da estrada do Telhal e na zona do Casal da Mata é possível 

observar, junto ao Velho Moinho da Carregueira, na encosta da Serra, zonas correspondentes a depósitos 

recentes de inertes, tendo esta actividade sido interrompida, após denúncias Às autoridades, na segunda 

quinzena de Abril. 

Numa visita feita ao local foi possível observar, além de terra recentemente depositada, montes de entulho de 

obras e dezenas de troncos de palmeira, não tendo as árvores sido cortados no local. As denúncias apontam 

ainda para a possibilidade de enterramento de outro tipo de resíduos, não tendo sido possível verificar tal facto.  

Recorde-se que no passado recente esta mesma zona foi alvo de denúncias de vazamentos ilegais de terras e 

depósito de entulhos, tendo os despejos parado por acção das autoridades e recomeçado mais tarde.  

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério do Ambiente, as 

seguintes perguntas: 

1. O Ministério tem conhecimento desta situação? 
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2. Há algum pedido de licenciamento desta actividade para o local?  

3. Que medidas vai o ministério do ambiente tomar para garantir que o depósito ilegal de terra não voltará a 

acontecer e para interditar o funcionamento do estaleiro existente no local? 

4. Está o ministério da disposição de promover um estudo para averiguar a natureza dos resíduos 

depositados no local e eventuais riscos para o equilíbrio do ecossistema e para a saúde pública que os 

despejos possam causar?  

5. Vai o ministério tomar medidas para que a fiscalização possa ser regular, prevenindo o retomar deste tipo 

de actividade?   

6. Que medidas adicionais vai o Ministério do Ambiente tomar para assegurar a preservação da Serra da 

Carregueira e prevenir situações que possam comprometer o seu valor ambiental, a qualidade de vida das 

populações e a sua saúde? 

 

Palácio de São Bento, 17 de abril de 2017. 

 

O deputado 

         Jorge Costa 


