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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Gavião,  

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gavião,  

Exmo. (s) Senhores Vereadores,  

Exmo. (s) Senhores Deputados Municipais,  

Exmo. (s) Munícipes  

Constatando as múltiplas notícias que nos chegam através dos Órgãos de 

Comunicação Social, acerca da intenção do Governo Espanhol construir um 

Armazém de Resíduos Nucleares na Central de Alamaraz, os Deputados 

Municipais de todos os Grupos Políticos representados na AMG , não podem  

deixar de manifestar a sua preocupação: 

•A central nuclear de Almaraz é uma central nuclear situada no município de 

Almaraz (Cáceres), a cerca de 100 km da fronteira com Portugal.    

•É refrigerada pelo rio Tejo, que passa no nosso concelho e, em caso de 

acidente, será um forte condutor de todos os malefícios que daí advenham.  

Nesse sentido, a Assembleia Municipal de Gavião, reunida no edifício sede 

da Junta de Freguesia de Comenda, no dia 17 de fevereiro de 2017, aprovou 

por unanimidade uma moção propondo as seguintes medidas: 

- Solicitar ao Ministério do Ambiente que interceda, junto das instituições 

europeias, para coagirem o Governo Espanhol a providenciar o encerramento 

definitivo da Central Nuclear de Almaraz; 

 - Recomendar à Câmara Municipal de Gavião que: 

1. Promova, junto dos munícipes, a divulgação de informação acerca desta 

temática; 

2. Mobilize todas as entidades com responsabilidade na área da proteção civil, 

de modo a integrar a emergência nuclear, não só no Plano Nacional de 
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Emergência de Proteção Civil, mas também nos planos de emergência de âmbito 

distrital e municipal, designadamente daqueles que incidem sobre concelhos 

ribeirinhos do rio Tejo; 

3. Promova, junto dos munícipes, ações de informação/divulgação acerca desta 

temática, nomeadamente os procedimentos de autoproteção a adotar em caso 

de acidente; 

4. Envolva todos os agentes de proteção civil, na realização de simulacros que 

visem testar os planos de emergência bem como a coordenação entre agentes 

e entidades. 

  

Proponentes: 

 

Manuel Morais (Grupo Municipal do PS) 

Carlos Arês (Grupo Municipal do PSD) 

Rui Paulino (Grupo Municipal da CDU) 

 

  

  

 


