
Moção

No seguimento de reunião havida entre a ATMU, o Senhor Secretario da Estado da 
Energia e o Conselho de Administração da EDM, resolveram os Órgãos Sociais da 
nossa Associação, convocar uma reunião com todos os moradores.

Neste sentido, foram comunicadas e esclarecidas as conclusões firmadas na respetiva 
reunião, nomeadamente:

 

•A agilização do processo  de  descontaminação das  casas  a  recuperar,
através  de  um  processo  célere,  tendo  em  consideração  os  delicados
problemas de saúde a que os moradores continuam expostos;
•Isenção do pagamento dos 5% requeridos aos moradores na realização
das obras;
•Alargamento a todos os moradores da avaliação radiológica das casas.

 

No decorrer desta reunião, o Senhor Secretario de Estado, foi muito sensível e 
dialogante relativamente a todas estas questões, tendo apelado ao acerto de todas elas 
em reunião a realizar com a EDM.

Assim, não podemos deixar de manifestar a nossa profunda indignação, quando 
tomámos conhecimento que a EDM, resolveu propor ao Governo a isenção dos 
5%, num contexto de claro “arranjinho eleitoral” com a Câmara Municipal de 
Nelas e a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim.

Rejeitamos pois de forma veemente estas práticas políticas baixas, assim 
como estas inaceitáveis tentativas de instrumentalização, quando vimos os direitos 
dos moradores e dos trabalhadores, serem confundidos com manobras eleitorais. 
Acresce que os referidos Órgãos Autárquicos sempre criticaram todas as nossas lutas 
e conquistas, caluniando, perseguindo e amesquinhando. Ao invés de se preocuparem
com os problemas de saúde, sociais e económicos, da comunidade mineira, entretêm-
se em jogos políticos para garantirem a sua permanência no poder, esquecendo a 
relação profícua que a ATMU tem desenvolvido com trabalhadores e moradores, com
os resultados benéficos conhecidos e sentidos.

Depois de terem tomado conhecimento e debatido toda esta problemática, os 
moradores reunidos na Casa do Pessoal da Urgeiriça, deliberaram:

1. Reconhecer a ATMU como seu representante preferencial em todos os 
processos de negociação das suas casas. Em face de outros processos já 
tratados, com êxito, a ATMU merece toda a nossa inteira confiança para o 
efeito;



2. Que os 5% previstos no protocolo assinado em 2008 pela Comissão de 
Moradores seja definitivamente retirado do processo, como há muito é exigido,
por iníquo, pelos moradores e a ATMU,

3.  Que no âmbito do processo de descontaminação de toda a Zona Industrial, 
sejam retiradas da Urgeiriça as reservas aqui existentes de stock de 
urânio.

4.  Que  as  receitas  geradas  com  a  eventual  venda  deste  urânio,  sejam
investidas  na  Urgeiriça  como desenvolvimento  de  um “local  histórico”,
uma exigência não só local  como regional,  para a qual a ATMU dispõe de
várias  propostas,  algumas  delas  já  tornadas  públicas.  Para  o  efeito  estes
moradores propõem, seja assinado um protocolo entre a ATMU e o Governo
que assista este direito.

5.  Que o procedimento de descontaminação e recuperação das nossas casas,
seja  iniciado  de  imediato,  sem  mais  prorrogações  ou  expedientes
dilatórios. Propomos  para  garantir  a  transparência  de  todo o  processo,  seja
definido um calendário das ações a executar que permita a cada morador
saber como vão desenvolver-se as obras e quanto tempo irão demorar; 

6. Que de imediato se  dê inicio à  avaliação de todas as  casas que não foram
objeto de estudo radiológico.

7. Entendem os moradores que estas sim, são as verdadeiras questões que devem 
interessar aos eleitos ou nomeados para o exercício de funções públicas. 

Os Moradores, reunidos na Casa do Pessoal das Minas da Urgeiriça, em 8 maio
de 2017


