MOÇÃO
Instalação de medidor de partículas em suspensão na vila do
Sobralinho
Considerando que:


A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no âmbito da monitorização dos impactos
ambientais decorrentes da atividade do Centro de Produção de Alhandra da CIMPOR,
estruturou há mais de uma década uma rede pública de medidores de partículas em
suspensão, geridos e monitorizados pelo SMAS;



A referida rede é constituída por cinco medidores, todos eles localizados na vila de
Alhandra, e apenas um deles a sul do centro de produção;



A vila do Sobralinho, pela sua posição geográfica imediatamente a sul do Centro de
Produção de Alhandra da CIMPOR e muito próxima à pedreira explorada por esta
empresa, sofre dos mesmos riscos de exposição às partículas em suspensão que a
referida rede pública mede;



Que a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho não dispõe de nenhum
medidor público de partículas em suspensão, apesar de serem estas as duas
localidades primeiramente afetadas por essas partículas quando o vento sopra de
Norte;

A Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, reunida em sessão ordinária a
20 de abril de 2018, delibera:


solicitar que o Município de Vila Franca de Xira expanda a sua rede de medidores de
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partículas em suspensão, instalando um desses equipamentos na vila do Sobralinho; e


propor que esse equipamento seja mais moderno do que os restantes equipamentos
da rede, capaz de medir partículas mais finas, e que preferencialmente não dependa
de uma mudança periódica de filtro por parte de um técnico, permitindo assim uma
medição de partículas em suspensão verdadeiramente contínua.

Caso seja aprovada, esta moção deverá ser remetida aos eleitos da Assembleia Municipal de
Vila Franca de Xira, aos vereadores da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, assim como
divulgada junto dos meios de comunicação social local e regional e dada a conhecer aos
fregueses, através dos meios ao dispor da Assembleia de Freguesia.

Moção apresentada pelo Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia de Alverca do
Ribatejo e Sobralinho, em sessão ordinária de 20 de abril de 2018.
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