
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que

- Os órgãos locais do CDS-PP de Gondomar têm vindo a alertar para as frequentes descargas

de águas residuais, sem tratamento algum, advindas da Estação de Tratamento de Águas

Residuais (ETAR) de Gramido, em Gondomar, junto ao Polis, que poluem toda a zona, quer a

Água do Rio Douro – que apresenta manchas-, quer as zonas circundantes, afetadas

essencialmente por maus cheiros.

- No passado dia 6 de dezembro de 2016, entre as 21:00 e as 22:30 horas, terá ocorrido, mais

uma vez, uma descarga, que “tingiu” o Rio Douro de uma “larga e constrangedora mancha

daquilo que parece uma espuma branca malcheirosa e perigosa” – pode ler-se no comunicado

emitido pela concelhia de Gondomar do CDS-PP. Esta terá sido já a quarta descarga verificada

nos últimos seis meses.

- Toda esta situação ocorre numa zona nobre do concelho de Gondomar, onde designadamente

funciona um restaurante e a Escola de Remo Infante D. Henrique, cuja atividade fica bastante

afetada.

- Para além destas descargas, os moradores também já se queixaram, por diversas vezes, do

mau cheiro libertado pela ETAR de Gramido.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro do

Ambiente, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1 – O Ministério do Ambiente tem conhecimento desta situação?

2 – Quais os motivos que levam uma ETAR, que teve uma intervenção recente, a fazer

descargas para o rio sem qualquer tratamento, poluindo-o, e a emitir maus cheiros?

3 - Que medidas vai o Ministério do Ambiente tomar para solucionar este problema?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Deputado(a)s

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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