
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 tarde de terça-feira, dia 22 de novembro, a população de Tomar foi surpreendida com o

aparecimento de uma enorme mancha escura e de espuma poluente, no rio Nabão e mesmo no

centro da cidade,

Segundo ambientalistas ouvidos pela comunicação social, tratar-se-ia do resultado de uma

descarga de resíduos domésticos provenientes do vizinho concelho de Ourém, onde o sistema

de saneamento teria entrado em rutura, após fortes chuvadas e o consequente aumento dos

caudais das ribeiras afluentes do rio.

Este atentado ambiental, em Tomar, para além das suas nefastas consequências diretas, vem

agravar o mapa já muito negro dos pontos críticos de poluição, em toda a bacia hidrográfica do

rio Tejo.

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 deste incidente de poluição no rio Nabão, em

Tomar?

1.

Sabendo-se que o município de Tomar participou esta ocorrência às autoridades do

ambiente, já foi identificada com precisão a fonte poluidora e as razões do derrame?

2.

Que medidas vai adotar o Ministério do Ambiente para evitar novos problemas, com a mesma

origem?

3.

Palácio de São Bento, quarta-feira, 23 de Novembro de 2016

Deputado(a)s

CARLOS MATIAS(BE)

PEDRO SOARES(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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