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                                                                                                Exm.º Senhor Presidente  

                                                                                       Assembleia Municipal de Almada   

                                                                                       Almada, 13 de Fevereiro de 2019  

 

 

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta 

forma o Deputado Municipal do CDS-Partido Popular, António Pedro Maco, 
apresentar Requerimento à Câmara Municipal de Almada  

Assunto: Qualidade do ar no concelho de Almada  

 

Uma vez que é do conhecimento público a consternação e a preocupação com que vivem as 

populações no concelho do Seixal, em concreto os moradores da zona de Paio Pires, devido 

ao aparecimento de camadas de pó (branco e preto) não identificadas que circulam no ar e 

que alegadamente podem ser nocivas para a saúde, as populações em Almada, visto a 

proximidade com o Seixal e tendo em conta as condições atmosféricas nomeadamente as 

deslocações dos ventos, devem estar informadas acerca da qualidade do ar no concelho. 

Segundo consta, os valores médios identificados no que respeita a partículas nos 

aglomerados populacionais ao redor da fábrica SN-Seixal, antiga Siderurgia Nacional, estão a 

cima da média, situação essa, tendo em conta os considerandos em cima explanados, deve 

ser legitimamente alvo de preocupação também pelas populações do concelho de Almada, 

nomeadamente as mais próximas da identificada zona critica.   

 



 

Desta feita, o Deputado Municipal do CDS-PP, coloca à câmara municipal as seguintes 

questões:  

1 - Tem a Câmara Municipal de Almada conhecimento ou informação da existência de 

algum pó branco e/ou pó preto no concelho de Almada semelhante ao que foi detectado 

no Seixal, nomeadamente em zonas mais próximas do concelho vizinho, e que possam 

causar danos à saúde ou nos bens materiais? 

2 - Existe ou não, a possibilidade dessas partículas, alegadamente nocivas para a saúde, 

através das condições climatéricas nomeadamente com as deslocações dos ventos, 

atingirem também o concelho de Almada?  

3 - Nas medições da qualidade do ar no concelho de Almada, foram detectados valores 

anormais acima da média que possam ser considerados nocivos para a saúde, neste caso, 

em concreto, relacionados com o problema supra citado que está a ocorrer no Seixal? 

 

O Deputado Municipal do CDS-PP 

António Pedro Maco 


