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Assunto: Novos Focos de Poluição do Rio Lima

Destinatário: Min. do Ambiente

Ex. mo Sr.º Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
- Os deputados do GP do CDS-PP apresentaram a Pergunta 24 /XIII/1 em 2015-11-20 ao
Ministério do Ambiente alertando para a degradação da qualidade da água do Rio Lima,
consubstanciado com imagens fotográficas dos focos de poluição identificados no local;
- Decorreu o período regimental de 30 dias para esse Ministério responder, sem que a mesma
tivesse sido entregue na Assembleia da Republica;
- A 12 de novembro voltou-se a verificar no mesmo local do Rio, novas manchas de poluição,
como demonstram as novas imagens que documentam esta reincidência, apensas a esta
pergunta;
- Não é aceitável que perante estas evidências não tenha havido, à data, uma reação do
Ministério, que tutela a conservação do património e recursos naturais do país, cumpre-nos
enviar novamente uma nova pergunta solicitando uma resposta bem como a tomada de
medidas de correção e prevenção futura.
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer ao Sr. Ministro do
Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia, e por intermédio de Vossa Excelência, nos
termos e fundamentos que antecedem, as seguintes informações:

• Vai ou não V. Exa. agir em conformidade, com urgência que o problema exige, e actuar no
sentido de conter os problemas de poluição que se têm perpetuado no Rio Lima?
• Vai ou não V. Exa. cumprir com as regras regimentais, a que está obrigado, e responder às
duas perguntas que o grupo parlamentar do CDS-PP remeteu a esse Ministério relativo à
poluição do Rio Lima?
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Palácio de São Bento, segunda-feira, 28 de Dezembro de 2015
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