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REQUERIMENTO Número       /XII

(     .ª)

PERGUNTA Número       /XII
(     .ª)

Assunto: Amianto presente nos painéis dos tanques da Estação de Tratamento de Águas de Tavira

Destinatário: Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República

O Bloco de Esquerda recebeu a informação que os tanques de decantação da estação de tratamento de águas

(ETA) de Tavira são revestidos com painéis de amianto, estando assim este material em contacto direto com a

água. Esta água, depois de tratada, é injetada no sistema intermunicipal da água do Algarve para ser distribuída

em alta pelos subsistemas concelhios de Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel,

Tavira e Vila Real de Santo António. Assim sendo, trata-se de uma clara ameaça à saúde pública

A ETA de Tavira foi concluída em 1998 e trata água superficial proveniente das albufeiras de Odeleite e Beliche,

servindo atualmente uma população máxima de cerca de 460.000 habitantes, podendo vir a atingir os 530.000

habitantes em 2024.

O amianto constitui um importante fator de doenças oncológicas e de mortalidade e um dos principais desafios

para  a  saúde  pública  a  nível  mundial,  cujos  efeitos  surgem,  na  maioria  dos  casos,  vários  anos  após  as

situações de exposição.

A Diretiva 1999/77/CE da União Europeia proíbe, desde 1 de Janeiro de 2005, toda e qualquer utilização do

amianto e a Diretiva 2003/18/CE proíbe ainda a extração de amianto, bem como o fabrico e a transformação de

produtos de amianto. Peritos da Comissão Europeia indicam que, nos próximos 30 anos, o amianto possa ser

responsável por um milhão de mortes só na Europa.

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,

Ordenamento do Território e Energia, as seguintes perguntas:

1. O Ministério confirma que os referidos tanques de decantação são revestidos com painéis de amianto?

2. Que medidas  vai  o  Ministério  tomar  para garantir  a  imediata  substituição  dos  painéis  por  material

adequado?
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3. Em que estado se encontra a identificação e a substituição dos materiais de amianto em edifícios e

infraestruturas  públicas?  Qual  o  trabalho  desenvolvido  pelo  Grupo  de  Trabalho  dos  Assuntos  do

Território que ficou de concluir o inventário de edifícios com amianto? 

Palácio de São Bento, 13 de novembro de 2013.

Os deputados

Luís Fazenda e Cecília Honório


