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Assunto: Desmatamento e terraplanagem na margem direita do rio Mondego em Coimbra

Destinatário: Ministro do Ambiente e Ação Climática

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Conforme é do conhecimento público, foi efetuado um corte total da vegetação da galeria
ripícola na margem norte do rio Mondego, no troço entre a praia fluvial de Rebolim e a ponte da
Portela. Esta intervenção tem impactos muito negativos na biodiversidade, e no equilíbrio
ecológico daquele habitat, deixando as margens a descoberto, potenciando cheias e a erosão
das margens do Mondego.
Perante isto, e tratando-se de terrenos do domínio público, vários cidadãos e cidadãs, bem
como organizações não-governamentais de proteção ambiental, manifestaram a sua indignação
com esta intervenção, cuja finalidade se desconhece.
Apesar de a zona ser maioritariamente coberta por acácias, a remoção total da vegetação, da
forma como foi efetuada, cria problemas que deveriam ter sido evitados. Se esta intervenção
não for seguida de uma replantação imediata de espécies autóctones, rapidamente os terrenos
serão novamente repovoados por mais acácias, pelo que é urgente corrigir este problema.
Face ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo
Parlamentar do PAN vem por este meio dirigir ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática as
seguintes questões:
1. O Ministério do Ambiente tem conhecimento desta intervenção nas margens do Rio
Mondego em Coimbra, e sobre quem procedeu à terraplanagem?
2. O Ministério foi contactado e/ou autorizou esta intervenção?
3. Quais as razões para as operações de remoção/eliminação da vegetação existente e de
mobilização do solo/terraplanagem?
4. Quais os objetivos das intervenções a curto, médio e longo prazo?
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5. Que estudos foram elaborados ou que pareceres técnicos serviram de suporte à
definição desta forma de intervenção?
6. Qual o objetivo/finalidade para o uso de cilindros de compactação do solo?
7. Face à enorme extensão da margem sem galeria e vegetação ripícola e considerando o
período recomendado para as operações de plantação – novembro a fevereiro - qual o
plano para proteger as margens do Mondego da erosão e controlar a proliferação das
espécies invasoras?
8. Existe algum estudo que sustente esta forma de intervenção?

Palácio de São Bento, 21 de abril de 2021
Deputado(a)s
ANDRÉ SILVA(PAN)
BEBIANA CUNHA(PAN)
INÊS DE SOUSA REAL(PAN)
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