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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A associação ambientalista Almargem veio a público denunciar, recentemente, que está a ser

destruída uma importante área natural localizada em Alagoas Brancas, no concelho de Lagoa,

mais propriamente uma zona húmida de invernia para algumas espécies raras de aves, como o

íbis-preto. A zona terá sido um vestígio das antigas lagoas que estiveram na origem do nome da

localidade e que se alaga, parcialmente, durante o período de chuvas de inverno.

O Bloco de Esquerda também considera muito preocupante a destruição da referida zona

húmida, um habitat deveras sensível, que se encontra nas imediações do parque de exposições

da FATACIL e que faz parte da área natural que envolve a cidade de Lagoa. Parece que a zona

que está a ser aterrada se destinará para um futuro alojamento de mais uma grande superfície

comercial.

A Câmara Municipal de Lagoa defende a legalidade da situação, conforme as alterações que

tiveram lugar em 2008, em sede do Plano de Urbanização de Lagoa (PU3). Todavia, o Bloco de

Esquerda considera que tal enquadramento não justifica o atentado ambiental que está em

curso, visto colocar em causa valores superiores como a proteção de espécies raras de aves

existentes no país. Por outro lado, a construção de mais um hipermercado, a somar a outros

cinco existentes dentro e nas imediações da cidade, não irão trazer mais-valias económicas,

nem os anunciados empregos, pois o excesso de oferta por certo esmagará o pequeno

comércio local, assim como colocará grandes dificuldades às superfícies maiores.

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 do

Ministério do Ambiente, as seguintes perguntas:

Tem o Ministério do Ambiente conhecimento desta situação?1.

Que medidas irá o Governo tomar para que, com a urgência que a situação requer, impeça a

destruição em curso da área natural, localizada no Sítio de Alagoas Brancas, no concelho de

Lagoa?

2.



Palácio de São Bento, quinta-feira, 9 de Fevereiro de 2017

Deputado(a)s

JOÃO VASCONCELOS(BE)

JORGE COSTA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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