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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Questionar, de novo, sobre os critérios dos testes de segurança do Parque de 

pneus. O Governo da RAEM deve assegurar o uso saudável das instalações de 

lazer por parte da população 

 

Na interpelação escrita relativa aos detalhes de construção do Parque de pneus, 

na Taipa, apresentada em 26 de Agosto de 2020, questionámos sobre os critérios de 

testes de metais pesados contidos em pneus a utilizar no referido Parque, a 

divulgação, ou não, do relatório de testes e a responsabilização dos governantes no 

caso de os residentes contraírem cancro devido a esses pneus. Porém, é lamentável 

que, na resposta datada de 8 de Setembro de 2020, o Governo não tenha conseguido 

responder, por completo, às questões que os residentes transmitiram ao nosso 

Gabinete e que os preocupam.  

Na referida resposta, em relação aos critérios dos testes de metais pesados, o 

Governo limitou-se a dizer que “vai contratar uma entidade profissional independente, 

para realizar testes relativos à integridade e segurança dos pneus, nomeadamente 

verificar se o pneu está degradado, se apresenta uma boa aparência, se os fios de 

aço do pneu estão visíveis, e testar se os cheiros libertados satisfazem os padrões, 

etc.”, mas não respondeu se os resultados dos testes iam ser divulgados 

atempadamente nem tão-pouco à questão sobre a responsabilização dos governantes 

quanto a um eventual problema de saúde dos residentes devido ao Parque de pneus.  
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A construção do Parque de pneus pelo Governo tem por objectivo proporcionar 

um espaço de lazer à população, a qual, com certeza, não se vai opor a esta proposta, 

mas, sim, acolhê-la. Contudo, o Governo deve dar atenção à segurança das 

instalações do Parque e divulgar atempadamente as informações respectivas para a 

população ficar a saber que os testes aos pneus realizados pelo Governo satisfazem 

absolutamente os critérios internacionais de segurança, fazendo assim dissipar as 

suas dúvidas.   

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando que me sejam dadas respostas, de 

uma forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, sobre o seguinte: 

1. A fim de a população poder utilizar instalações de lazer que sejam benéficas 

para a saúde, e planear e aproveitar, de forma razoável, o terreno em causa com uma 

área de cerca de 19 mil metros quadrados, atingindo-se o objectivo subjacente à 

construção do Parque, quais são os critérios que o Governo vai adoptar para a 

contratação de uma entidade profissional independente e para testar se o teor de 

metais pesados contidos nos pneus corresponde à exigência de segurança? 

2. Quando é que o Governo vai submeter os pneus que são matérias-primas 

destinadas à construção do referido Parque a testes realizados por uma entidade 

terceira independente? Para evitar que a população não consiga ficar descansada ao 

utilizar as instalações de lazer em causa, e fazer dissipar as suas preocupações, o 

Governo vai divulgar atempadamente o relatório dos testes?   

3. Caso os residentes contraiam doenças devido à manutenção inadequada dos 

pneus da zona de lazer, o Governo deve efectivar a responsabilização junto dos 
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governantes que cometam falhas, por forma a manter uma atitude de rigor desde a 

construção do Parque de pneus até à sua manutenção e verificação após a 

inauguração, salvaguardando assim a saúde da população. Vai fazê-lo? 

 

28 de Janeiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

José Maria Pereira Coutinho 

 

 


