
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 

Na vala real que percorre a área que vai da Autoeuropa (Palmela) até à caldeira da freguesia de

Moita (Moita) foram, recentemente, identificados, pelo menos nesta última parte, patos e

pombos mortos – ver fotos em anexo - o que permite presumir ter existido descarga inadequada.

É público que a ocorrência foi participada à GNR não se conhecendo mais pormenores que não

aqueles que a vista alcançou.

Assim, face ao exposto e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, vem a

signatária, através de V. Exa., perguntar ao Senhor Ministro do Ambiente:

É do conhecimento do Ministério do Ambiente a referida ocorrência e o que dela se conhece?1.

Teve o Ministério do Ambiente ( incluindo obviamente os serviços desconcentrados)

participação da ocorrência por parte da Câmara Municipal da Moita e/ou da Junta de

Freguesia da Moita?

2.

Que diligências pretende o Ministério desenvolver para identificar a origem do problema?3.

Nos últimos 3 anos teve o Ministério algum conhecimento de ocorrências de impacto

ambiental na referida vala real? Que medidas foram tomadas?

4.

Com os melhores cumprimentos.

Palácio de São Bento, quarta-feira, 12 de Julho de 2017

Deputado(a)s

EURÍDICE PEREIRA(PS)

ANA CATARINA MENDONÇA MENDES(PS)

PAULO TRIGO PEREIRA(PS)



Deputado(a)s

IVAN GONÇALVES(PS)

SOFIA ARAÚJO(PS)

ANDRÉ PINOTES BATISTA(PS)

FRANCISCA PARREIRA(PS)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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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