
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 problemas ambientais do Rio Tejo têm sido recorrentes, tendo tomado proporções de

maiores dimensões nos últimos dois anos.

No dia 8 de fevereiro p.p. voltou a ser visível no Açude de Abrantes a água de um forte tom

castanho escuro, com muita espuma, o que denota uma descarga recente de um qualquer

efluente. Era notória a diferença de cor do Rio Zêzere a entrar no Rio Tejo, o que revela que a

fiscalização não está a ser eficaz.

De acordo com o proTEJO - "Movimento Pelo Tejo", também ainda na semana passada , a APA

procedeu a uma recolha de amostras de água na praia fluvial de Ortiga.

Ainda segundo o proTEJO, o técnico da APA foi interpelado por uma equipa do Centro de

Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) que monitorizava o Tejo na Barragem de Belver, no

âmbito de um projeto de investigação.

Ao ser questionado sobre se a rede de monitorização da qualidade da água incluía uma estação

junto ao paredão da Barragem de Belver (ao invés do braço da albufeira que conflui com a

Ribeira de Eiras, onde se encontravam), o técnico da APA terá respondido negativamente,

justificando tal facto com a alegada falta de acessibilidades.

Esta afirmação levou os investigadores a depreender que a amostra obtida na praia fluvial de

Ortiga pretende ser representativa da qualidade da água na Barragem de Belver, o que, a

verificar-se, causa alguma estranheza, já que o braço da Ribeira de Eiras tem sempre um aporte

de água proveniente deste tributário que dilui os problemas que se verificam no troço principal

do Tejo.



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, vem por este meio requerer ao senhor Ministro do

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

respostas às seguintes perguntas:

1- Qual é a localização das estações de amostragem que fazem parte da rede de

monitorização do Tejo?

2- Tendo em conta a situação descrita, o técnico da Agência Portuguesa do Ambiente

encontrava-se a recolher amostras, no local referido, no âmbito do programa normal de

monitorização, ou estas recolhas são decorrentes do episódio de poluição registado no

dia 8 de fevereiro p.p.?

Palácio de São Bento, terça-feira, 14 de Fevereiro de 2017

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(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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