
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento de uma descarga poluente em ribeiro na zona de

Moinhos Novos, na Póvoa de Lanhoso, afluente do Rio Vides, ocorrida no passado dia 18 de

março, na sequência de outras que recorrentemente têm acontecido segundo testemunhos da

população local.

Naquela data, na freguesia da Póvoa de Lanhoso, concelho da Póvoa de Lanhoso, um trator ao

serviço da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso terá feito uma descarga da cisterna que

transportava, alegadamente com efluentes domésticos, diretamente para a referida ribeira.

Esta situação foi denunciada pela população e noticiada pela comunicação social local. De

acordo com a população, o veículo dedica-se ao transporte de esgotos e é frequente assistir a

descargas semelhantes que provocam mau cheiro e alteram a coloração do curso de água.

Apesar de já ter havido participações aos órgãos de governo local, Junta de Freguesia e

Câmara Municipal, os episódios de poluição continuam.

O mencionado curso de água desagua no Rio Ave, na freguesia de Vilela, concelho da Póvoa

de Lanhoso. A bacia hidrográfica do Rio Ave, que tem uma área aproximada de 1390 km2,

abrangendo 15 municípios, tem sofrido sucessivamente ataques ambientais, degradando o seu

estado para níveis preocupantes.

É essencial a identificação dos responsáveis por aquela descarga poluidora, garantir que aquela

prática não vai prosseguir e desenvolver medidas mitigadores dos prejuízos ambientais

causados.

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 e da Transição Energética, as seguintes perguntas:

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética tem conhecimento desta situação que1.



afeta as condições ambientais e contribui para a degradação do estado das massas de água

na Bacia Hidrográfica do Ave?

Foram desencadeadas as dil igências necessárias tendentes à identif icação e

responsabil ização do(s) autor(es) da descarga poluidora ocorrida?

2.

Que medidas o Ministério do Ambiente e da Transição Energética já assumiu ou vai assumir

para assegurar a limpeza do curso de água e a preservação do ecossistema?

3.

Palácio de São Bento, 25 de março de 2019

Deputado(a)s

PEDRO SOARES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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