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Assunto: Descontaminação dos solos e aquíferos por derrames de hidrocarbonetos na Base Aérea 

da Lajes, Praia da Vitória 

Destinatário: Ministério do Ambiente	  

	  
	  
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República	  

A Praia da Vitória é um município situado na ilha da Terceira, na Região Autónoma dos Açores, que 

alberga desde 1946 a Base Aérea das Lajes, na qual ao longo da presença e atividade dos militares norte-

americanos ocorreram derrames acidentais, a partir dos tanques de hidrocarbonetos, que causaram 

poluição/contaminação nos solos e na água. 

Considerando os estudos realizados pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) que 

identificaram o problema ambiental de contaminação nos aquíferos e solos contingentes à Base Aérea das 

Lajes; 

Considerando o risco da contaminação para toda a ilha da Terceira, com consequências agravadas para a 

saúde pública e ambientais; 

Considerando o tempo necessário à descontaminação; 

Considerando que no passado dia 06 de dezembro foi discutido, em reunião da Comissão de Ambiente, 

Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação (CAOTDPLH), o Projeto de 

Resolução n.º 496/XIII/2.ª, apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda – “Recomenda ao 

Governo que desenvolva todos os esforços diplomáticos para garantir o fim da poluição e descontaminação 

dos solos e aquíferos contaminados por derrames de hidrocarbonetos na base aérea das Lajes”, o qual foi 

aprovado por unanimidade. 

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, a seguinte pergunta:	  
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1. Que diligências foram encetadas, junto às autoridades norte-americanas, e em que instâncias 

diplomáticas, com o intuito de cessar quaisquer focos de poluição ou contaminação decorrentes da 

presença militar norte-americana? 

2. Tem o Governo em sua posse o estudo intitulado “Hydrogeolical Report Study – Lajes Field” de 

2005, da responsabilidade das autoridades norte-americanas, encomendado à empresa alemã 

CH2MHILL, e cujos resultados indicaram a existência de contaminação por hidrocarbonetos em 

aquíferos da ilha Terceira, resultantes da atividade militar norte-americana? 

3. Tem o Governo em seu poder o estudo, da responsabilidade do LNEC, e encomendado pela 

Câmara Municipal da Praia da Vitória, cujos resultados confirmaram a ocorrência de um verdadeiro 

atentado ambiental, com consequências não só para o ambiente, como também, e se não forem 

tomadas as medidas adequadas, para a saúde pública? 

4. Tem o Governo em seu poder os diversos relatórios de acompanhamento aos trabalhos de 

descontaminação dos aquíferos da Praia da Vitória, da responsabilidade do LNEC, cujos 

resultados são perentórios quanto à necessidade de se proceder “a remoção total dos poluentes 

detetados nas formações suspensas, uma vez que se não forem retirados, se infiltrarão podendo 

vir a atingir a médio prazo o aquífero basal nos perímetros alargados do furo do Juncal”? 

5. Considerando que o LNEC, entidade que acompanhou os trabalhos de descontaminação, 

recomendou a remoção total dos poluentes detetados nas formações suspensas, de forma a evitar 

a propagação da poluição/contaminação das águas da Praia da Vitória, que esforços diplomáticos 

serão desenvolvidos junto às autoridades norte-americanas para garantir a cabal descontaminação 

dos solos e dos aquíferos poluídos? 

Palácio de São Bento, 24 de janeiro de 2017.	  

 	  

O deputado,	  

Pedro Soares 	  


