
Projeto de Resolução N.º 1779/XIII/3ª

Despoluição do Rio Ave com o envolvimento dos municípios

e das entidades responsáveis pelos recursos hídricos

O Rio Ave tem uma extensão de cerca de 90 km, desde a nascente, situada na 
Serra da Cabreira, numa altitude de 1260 metros, até à foz em Vila do Conde. 
Recebe águas de um conjunto grande de rios ou ribeiros, desde o Cabreiro, 
Caniçado e Falperra, aos rios Vizela, Selho, Pele, Pelhe e Este, atravessando sete 
concelhos: Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Guimarães, Vila Nova de 
Famalicão, Santo Tirso, Trofa e Vila do Conde. As principais barragens do rio Ave 
são a de Guilhofrei, Ermal e a das Andorinhas.

Os graves problemas ambientais ocorridos neste rio têm já uma longa história. 
Apesar das constantes denúncias e alertas da população, a despoluição do rio Ave 
continua a ser um processo demasiado lento. O rio Ave continua a sofrer com as 
consequências das descargas recorrentes, de produtos poluentes.

Várias são as denúncias, principalmente por parte da população que se mostra 
sensível aos atentados que vão tendo lugar no Rio Ave e seus afluentes.

O encaminhamento de esgotos para o rio continua a acontecer. Foram 
denunciadas descargas de esgotos directos para o rio que saíam do colector e que 
se explica pela frequente afluência excessiva de águas pluviais. Este grave 
problema de mistura de águas pluviais com águas residuais é do conhecimento 
das entidades responsáveis que demoram a resolver a situação identificada.

O processo de despoluição do rio Ave teve o seu início nos anos 80 e foram já 
gastos milhões de euros neste processo que parece não ter fim.

No entanto, apesar das sucessivas notícias que garantem que o rio Ave é um 
exemplo de recuperação ambiental, o rio não está despoluído e não é possível, por 
exemplo, usufruir das praias fluviais de alguns concelhos banhados pelo rio Ave, 
que tiveram muita importância no passado.



Com a industrialização e com o aumento da população, a poluição do rio foi 
ganhando dimensão, o que somado aos longos anos de desinteresse e 
despreocupação, levaram a que a despoluição do Ave se tornasse hoje um 
objetivo difícil de atingir, mas ainda assim possível.

Em 2015 reuniram alguns municípios e diversas entidades locais e nacionais,
responsáveis pelos recursos hídricos, directa ou indirectamente, para a criação de 
um Plano para a Despoluição do Rio Ave que estará ainda em curso.

Esta reunião aconteceu a pedido da Câmara Municipal de Guimarães para 
promoverem políticas de protecção dos recursos naturais. Recorde-se que esta 
linha de água é a principal fonte de captação de água potável para o Concelho de 
Guimarães.

As notícias de descargas de esgotos no rio Ave continuam a surgir em 2018, tal 
como, algumas notícias que colocam em causa a qualidade da água garantindo 
que existem bactérias multirresistentes nas suas águas e que ainda não foram alvo 
do estudo, prometido há dois anos. Em 2016 foram detectadas no rio Ave quatro 
estirpes de bactérias resistentes a antibióticos usados em hospitais para 
tratamento de infecções graves. A recolha de amostras de água foi feita em seis 
pontos do rio Ave, desde a nascente até um troço abaixo de Santo Tirso. As 
estirpes eram resistentes a todos os 20 antimicrobianos testados, incluindo um 
antibiótico de última linha que se usa com muita contenção e apenas quando o 
tratamento com outros antibióticos de primeira e segunda linha não seja eficaz. É 
urgente sabermos se estas bactérias se encontram nas águas do rio Ave para se 
atuar de forma adequada.

Considerando que é urgente encontrar uma solução definitiva para o grave 
problema de poluição e que deve reunir esforços por parte do Governo e por parte 
dos municípios que são banhados pelo rio Ave, Os Verdes, dando continuidade à 
sua ação pela sustentabilidade, apresentam o seguinte Projeto de Resolução:

A Assembleia da República delibera, ao abrigo das disposições 
constitucionais e regimentais aplicáveis, recomendar ao Governo que 
proceda:

1. À criação de um processo de identificação dos infractores que, insistentemente, 
fazem descargas para o rio Ave em toda a sua extensão.

2. À realização de um estudo no rio Ave, em toda a sua extensão, sobre a eventual 
existência de bactérias multirresistentes para identificar as fontes emissoras de 
bactérias multirresistentes.

3. À contratação dos guarda-rios necessários a uma vigilância e fiscalização 
adequada que mantenha o rio Ave limpo, no futuro, tal como as suas margens.

4. A um investimento e ação junto de todas as entidades responsáveis e 
comprometidas no Plano de Acção para despoluir o rio Ave. 

Assembleia da República, Palácio de S. Bento, 18 de julho de 2018



Os Deputados,

José Luís Ferreira Heloísa Apolónia


