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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A exploração suinícola da empresa SUIPEC – Agropecuária Lda., situada no lugar do Marco, em

Abrantes, tem provocado danos ambientais através de descargas ilegais de resíduos que

ocorrem há mais de uma década. Os dejetos de suínos são despejados num pequeno ribeiro

que atravessa aquele lugar e que desagua no rio Tejo, entre a Barca do Pego e o Casal das

Mansas.

Desde que a exploração suinícola com um indeterminado número de animais (fala-se em cerca

de 2 mil) se instalou no local em 2009, as denúncias por poluição avolumam-se, levando as

autoridades a tomarem conta de ocorrências sem que essas ações produzam qualquer efeito na

redução dos episódios poluentes.

A poluição suinícola tem contaminado solos e águas superficiais e subterrâneas, causado

odores nauseabundos e provocado a morte de vegetação e de animais que pastam em terrenos

contíguos. Os episódios poluentes têm deteriorado a qualidade de vida de quem reside e

trabalha nas imediações da exploração suinícola.

Nos dias 7 e 9 de fevereiro de 2021 voltaram a ocorrer descargas poluentes nas linhas de água

e nos terrenos contíguos à suinicultura. O sucedido foi prontamente denunciado à Agência

Portuguesa do Ambiente (APA), ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA)

da GNR e à Câmara Municipal de Abrantes. As autoridades ter-se-ão deslocado ao local dois

dias após as denúncias, mas não se conhecem os efeitos das visitas.

Em 2018, foi arquivado um inquérito-crime desencadeado pelo Ministério Público contra a

exploração suinícola por não ter sido possível recolher amostras líquidas que provassem a

contaminação ambiental.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda exige o reforço das ações inspetivas à exploração

suinícola, a recolha eficaz de amostras aos solos e linhas de água alvo de descargas ilegais de

resíduos pecuários, e a descontaminação ambiental. É inaceitável que após mais de uma



década de episódios poluentes associados à suinicultura, continuem a ocorrer descargas

poluentes sem que daí resultem quaisquer consequências para os infratores.

A qualidade de vida da população e o bom estado das linhas de água, do solo e da

biodiversidade não podem ficar reféns da inoperância das entidades competentes.

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

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através Ministro

do Ambiente e Ação Climática, as seguintes perguntas:

1. O Governo tem conhecimento dos episódios de descargas ilegais de resíduos provenientes

da suinicultura situada no lugar do Marco, em Abrantes?

1.1 Em caso afirmativo, que diligências foram tomadas para impedir a ocorrência de descargas

poluentes?

2. As autoridades competentes para o efeito procederam à realização de ações inspetivas nesta

suinicultura?

2.1 Em caso afirmativo, quantas ações inspetivas foram levadas a cabo nos últimos cinco anos?

2.2 Foram recolhidas amostras nos terrenos e linhas de água nas imediações da suinicultura?

2.3 Quais foram os principais resultados e consequências das ações inspetivas?

3. A exploração suinícola está devidamente licenciada?

3.1 A suinicultura armazena corretamente os efluentes suinícolas?

3.2 Os efluentes são devidamente encaminhados para tratamento?

3.3 Qual o efetivo de animais autorizado?

4. Que medidas e ações tomou o Governo para descontaminar os solos e as linhas de água alvo

de descargas de efluentes suinícolas?

5. Como explica o Governo que mais de 10 anos após a instalação da suinicultura no lugar do

Marco, em Abrantes, continuem a ocorrer episódios de poluição suinícola naquele local?

Palácio de São Bento, 26 de fevereiro de 2021

Deputado(a)s

FABÍOLA CARDOSO(BE)

MARIA MANUEL ROLA(BE)

RICARDO VICENTE(BE)
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