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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL
Construção de um parque de estacionamento contíguo ao hospital CUF
Acerca da obra de construção de um parque de estacionamento contíguo ao hospital CUF
Descobertas, no Parque das Nações, e das notícias vindas a público sobre este tema esclarece-se o
seguinte:
A obra é realizada pela José de Mello Saúde e encontra-se devidamente licenciada do ponto de
vista urbanístico por parte da C. M. Lisboa.
Relativamente aos solos a remover no âmbito da obra, têm sido realizadas as corretas análises aos
solos por parte do dono da obra.
Tal como determinam as leis e regulamentos em vigor, estes solos têm sido encaminhados para
local de destino adequado e licenciado para o efeito.
A CCDR-LVT levou ainda a cabo fiscalização à obra, tendo solicitado ao dono da obra, a José de
Mello Saúde, a apresentação de 2 requisitos essenciais:
a) evidências da não contaminação do solo imediatamente subjacente à área de construção;
b) a realização de campanha de caracterização da qualidade do ar no local, por laboratório
acreditado, com vista a avaliar a concentração de compostos orgânicos voláteis no ar ambiente.
Assim, os trabalhos de remoção dos solos remanescentes na obra só poderão ser retomados após
autorização da CCDR-LVT, comprovados os requisitos que forem essenciais na defesa do ambiente
de acordo com a legislação em vigor.
Em sequência foi realizada, por solicitação da José de Mello Saúde, uma reunião de trabalho para
clarificação de pormenores técnicos dos procedimentos a adotar necessários à avaliação e a
entrega de todo o processo na CCDR-LVT.
Informa-se ainda que, de acordo com a avaliação preliminar já feita, é possível apontar a ausência
de riscos para a saúde pública e para o ambiente, fruto desta obra.
No decorrer da próxima semana a CCDR-LVT atualizará a presente informação.
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