
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 

Recebemos a moção da Assembleia Municipal de Tomar sobre a Poluição no Rio Nabão, que

identifica a existência de recorrentes descargas poluidoras no rio, apresentando a água uma cor

escura e uma densa camada de espuma.

Ainda informa que o Governo já terá sido “insistentemente alertado para a situação e

questionado sobre se já foram identificados os agentes poluidores”.

Atendendo ao supra exposto, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição

da República Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da

República, vem o signatário, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, solicitar as seguintes informações ao Ministério do Ambiente:

Tem o Ministério conhecimento desta situação?1.

Já foram identificados os agentes poluidores?2.

Quais os resultados das análises efectuadas à água do rio a montante e jusante da ETAR?3.

Quais as medidas e ações que o Ministério pretende tomar para pôr fim aos focos de

poluição no rio em questão?

4.

Pretende o Ministério tomar acções para a limpeza do rio Nabão, efluentes e as suas

margens no troço entre o Agroal e a foz do rio?

5.

Palácio de São Bento, 21 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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