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PERGUNTA Número       /XIV
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Assunto:  Centenas de poços não sinalizados em Esposende constituem perigo iminente para pessoas e

animais

Destinatário: Câmara Municipal de Esposende 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Na União das Freguesias de Belinho e Mar, no concelho de Esposende, existem pelo menos 432 poços em

terrenos agrícolas que constituem perigo iminente para pessoas e animais. A maioria destes poços não estão

sinalizados ou protegidos, estando muitos completamente escondidos no meio da vegetação.

Os poços estão  situados em terrenos  agrícolas  junto  à  costa,  em locais  frequentados todos  os  anos por

milhares de crianças e adultos que utilizam a ecovia do Parque Natural do Litoral Norte em passeios de lazer,

bem como caminhos de acesso a algumas das praias de Esposende.

Os acidentes provocados por quedas em poços não são novidade naquelas freguesias. Em 2018, uma pessoa

morreu afogada depois de ter caído num poço. No dia 10 de março do presente ano, um animal de companhia

também foi vítima de um poço desprotegido, tendo morrido após a queda.

Incompreensivelmente,  a  Câmara  Municipal  de  Esposende,  depois  de  ter  inventariado  os  poços  naquelas

freguesias, nada fez de significativo para resolver a situação, tendo apenas realizado ações de sensibilização

que não obtiveram qualquer resultado de relevo.

Dado que muitos destes poços se situam em terrenos inseridos no Parque Natural do Litoral Norte, o Instituto

da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF),  enquanto entidade gestora da área protegida,  deve

articular com a Câmara Municipal de Esposende a adoção de medidas para a resolução do problema.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda exige que se concretizem, o mais rapidamente possível, as ações

necessárias para proteger e sinalizar a presença de todos os poços situados na União das Freguesias de

Belinho e Mar, devendo ser dada prioridade à proteção dos poços localizados junto à ecovia do Parque Natural

do Litoral Norte e perto de caminhos de acesso a praias muito frequentadas.

Atendendo  ao  exposto,  e  ao  abrigo  das  disposições  constitucionais  e  regimentais  aplicáveis,  o  Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir à Câmara Municipal de Esposende, as seguintes

perguntas:
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1. Como avalia a Câmara Municipal de Esposende a presença de centenas de poços desprotegidos, não

sinalizados, e por vezes escondidos na vegetação, perto de caminhos muito frequentados por crianças e

adultos?

2. Além de ações de sensibilização, compromete-se a Câmara Municipal de Esposende a concretizar ações

efetivas para proteger e sinalizar todos os poços localizados na União das Freguesias de Belinho e Mar?

2.1. Em caso afirmativo, que ações serão concretizadas?

2.2.  Quando serão concretizadas tais ações?

3. Tem a Câmara Municipal de Esposende conhecimento de situações semelhantes em outras freguesias do

concelho?

Assembleia da República, 17 de março de 2021

O deputado e a deputada,

José Maria Cardoso,

Alexandra Vieira


