
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 

Foi noticiado, na passada terça-feira, dia 7 de março, um acidente que originou a contaminação

do Rio Sousa, no distrito do Porto. De acordo com a informação veiculada, cerca de 250 mil

litros de chorume, um composto de uma mistura de dejetos sólidos e líquidos de animais usados

como fertilizante, chegaram ao leito deste afluente do rio Douro que ficou coberto com uma

espuma espessa, causando maus odores que se estenderam ao longo de vários quilómetros de

extensão.

A ocorrência terá sido registada pela Guarda Nacional Republicana, que identificou como fonte

poluidora uma vacaria situada na freguesia de Rans, no concelho de Penafiel, na sequência de

«um desabamento de terras que provocou a queda de um muro de um depósito que continha

250 mil litros de chorume (dejectos sólidos e líquidos de animais para serem usados como

fertilizante)». De acordo com informações prestadas pelo município de Penafiel, «a fauna e a

flora não terão sido afetadas».

São vários os acidentes de contaminação de rios em Portugal, quer por causas acidentais, quer

por intermédio de ações de descarga com carácter intencional. Estas ocorrências, que persistem

ao longo dos anos, requerem o desenvolvimento de uma política de prevenção tão eficaz quanto

possível, articulada entre as autarquias e o Governo, por forma a não comprometer o meio

ambiente e a qualidade de vida das populações.

Face ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito a

S. Exª O Presidente da Assembleia da República que remeta ao Governo as seguintes

perguntas para que o Ministério do Ambiente possa prestar os respetivos esclarecimentos:

O Ministério do Ambiente teve conhecimento desta ocorrência?•

Existe algum registo de ocorrência prévia de acidentes no Rio Sousa, com origem na referida

estrutura económica ou em outras atividades económicas e empresariais?

•

Que medidas está o Ministério do Ambiente em condições de desenvolver em torno desta

ocorrência?

Face ao exposto, e de acordo com as responsabilidades do Ministério do Ambiente, que

medidas ou propostas pretendem apresentar ou desenvolver tendo em conta a necessidade

de evitar as descargas e contaminações nos rios portugueses?

•
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