
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 

Como é do conhecimento público o rio Almonda é alvo de sucessivos e graves atentados

ambientais. A identificação dos focos de poluição é o primeiro passo para uma fiscalização

eficiente que leve à punição dos infratores e à reposição da legalidade.

A Águas do Ribatejo, enquanto empresa pública tem por obrigação colaborar neste esforço. O

investimento público significativo na ampliação e modernização das ETAR de Torres Novas e de

Riachos justifica este empenho de todos. Aliás a sua inauguração foi mesmo feita sobre o lema

da despoluição do Almonda.

O Bloco de Esquerda está empenhado na resolução desta situação quer a nível local, na

autarquia de Torres Novas, quer ao nível da intervenção parlamentar.

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

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer à Águas do Ribatejo, EM,

S. A. que lhe sejam enviadas as seguintes informações:

- listagem de todas as empresas que enviam efluentes para as ETAR de Torres Novas e de

Riachos;

- listagem de todas as empresas que foram impedidas de descarregar efluentes nas ETAR de

Torres Novas e Riachos, qual o motivo e qual o período de tempo que durou ou dura esse

impedimento.

Palácio de São Bento, sexta-feira, 16 de Setembro de 2016

Deputado(a)s

CARLOS MATIAS(BE)

JORGE COSTA(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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