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Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia da República 

Dra. Noémia Pizarro 

 
 
 
 
 
 

SUA REFERÊNCIA 
 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 3398 
ENT.: 2903 
PROC. Nº: 

 DATA 
23/06/2015 

 
ASSUNTO: 

  
RESPOSTA À PERGUNTA N.º 1618/XII/4.ª  
 

 
 
Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de enviar cópia do 

ofício n.º 2161, datado de 16 de junho, remetido pelo Gabinete do Senhor Ministro do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia, sobre o assunto supra mencionado. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
A Chefe do Gabinete 

 
Marina Resende 
 
 

 



MAOTE - Of. N.:2161 
Data: 16-06-2015 
,2\.oS. 

GOVERNO DE MINIST~R IO DO AMBIENTE , 
OROENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIAPORTUGAL 

Exma. Senhora 
Dr." Marina Samúdio Resende 
Chefe do Gabinete da Senhora Secretária de 
Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade 
Palácio de São Bento 
1249-068 Lisboa 

Assunto: 	 Resposta à Pergunta n.o 1618/XII/4.\ de 21 de maio, apresentada pelos 

Deputados do Partido Social Democrata 

Encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, em 

resposta à Pergunta n .o 1618/XII/ 4:, de 21 de maio, de informar V. Exa. do seguinte: 

O Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (MAOTE) acompanha a 

situação do rio Tejo, através nomeadamente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) , no 

âmbito das suas competências de Autoridade Nacional da Água. 

No que respeita à pergunta dos Senhores Deputados, informa-se que a APA efetuou, no dia 

12/05/ 2015, uma recolha de amostra de água junto ao paredão da Barragem de Belver, tendo 

constatado, no resultado da análise, que o valor do parâmetro Oxigénio Dissolvido era de 15% 

de sa turação, o que é in ferior ao Valor Máximo Admissível de acordo com O Decreto-Lei n. o 

236/98, de 1 de agosto. l \s baixas concentrações de Oxigénio Dissolvido nas massas de água 

superficiais indicam a existência de um desequilíbrio no ecossistema, que pode ter como 

consequência a morte de peixes. 

Face a esta situação, a APA procedeu, no mesmo dia, à solicitação de aumento do caudal 

descarregado pelas albufeiras a montante, de forma a minorar o problema e a contribuir para 

uma mais rápida diluição da eventual contaminação na origem do mesmo. 

Simultaneamente, foram realizadas pela APA ações de fiscalização com recolha de amostras a 

várias instalações na região, e o Serviço de Proteção de Natureza da Guarda Nacional 

Republicana (SEPNA/ GNR) procedeu ao levantamento de autos de noticia por 

contraordenação relativos a rejeição indevida de águas residuais nas linhas de água do Açafal e 

seu afluente. 
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GOVERNO DE MINIST~RIO DO AMBI ENTE, 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA PORTUGAL 

Os infratores foram notificados pela APl\ para adotar de imediato as medidas consideradas 

adequadas à prevençào de danos ambientais e à minirnização dos efeitos decorrentes da 

situaçào em causa, impondo que cessassem de imediato as respetivas descargas. 

Foram ainda realizadas açoes de verificaçào da qualidade das aguas residuais tratadas 

descarregadas no rio Tejo por unidades industriais licenciadas para o efeito. 

Realça-se que a APA, em conjunto com outras entidades parceiras, tem vindo a efetuar o 

acompanhamento das condições de utilização do meio hídrico (captações e descargas), por 

parte das empresas instaladas nas margens do Tejo, e a acautelar a existência de caudais no rio 

compatíveis com as condições ambientais exigidas e com a satisfação das necessidades dos usos 

instalados. 

Adicionalmente, o MAOTE tem em curso um conjunto de medidas para o rio Tejo, as quais 

serão alargadas a outros rios, que passam, entre outros aspetos, por um reforço das ações de 

fiscalização e inspeção de captações e de descargas ilegais, no seio de uma campanha que 

envolve a coordenação dos diferentes organismos competentes, designadamente a l\PA, a 
IGAMi\OT (Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território) e o SEPNA. 

Com os melhores cumprimentos, 

/ FN/ }P 
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