
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 

Os fenómenos de poluição na denominada ribeira da Boa Água (afluente do rio Almonda, no

concelho de Torres Novas) conduzem a um alarme social e a preocupações no ambiente, na

economia e na saúde pública. É uma questão com muitos anos e que, por isso, atravessou

Governos ainda sem resolução.

Ao longo desta legislatura este processo foi debatido na Assembleia da República em diversos

momentos, sendo de sublinhar a Petição nº218/XIII/2 com um alargado número de subscritores

que foi debatida em plenário, tendo levado à apresentação de vários projetos de resolução,

entre eles o Projeto de Resolução 986/XIII/3 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.

O Governo, ao longo da legislatura, tem-se mostrado disponível para a fiscalização e soluções

necessárias, cumprindo a Resolução da Assembleia 209 de 2017. No passado dia 18 de

fevereiro, os deputados eleitos pelo distrito de Santarém, foram convidados a visualizar os focos

de poluição e a auscultar a população.

Assim sendo, e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa, e da alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º e nos termos do art.º 229º, ambos do Regimento

da Assembleia da República, vimos através de V. Exa, perguntar, em nome do Grupo

Parlamentar do Partido Socialista, ao Ministro do Ambiente e da Transição Energética:

Quais os resultados e conclusões retiradas das diversas diligências efetuadas?•

Que novas medidas estão a ser preparadas com vista à resolução deste problema?•

São conhecidos dados dos eventuais impactos desta problemática na saúde pública?•

Palácio de São Bento, 20 de fevereiro de 2019

Deputado(a)s

HUGO COSTA(PS)

ANTÓNIO GAMEIRO(PS)



Deputado(a)s

MARIA LOPES(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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