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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Lagoa da Ervedeira localiza-se na freguesia de Coimbrão, no extremo norte do concelho de

Leiria, com um espelho de água com uma dimensão que variou ao longo das últimas décadas

entre 12 e 21 hectares. Trata-se de uma lagoa que suporta habitats e espécies de reconhecido

valor ecológico e de preservação, com elevado potencial para prestação de diversos serviços de

valor social e económico, nomeadamente o suporte a práticas desportivas, de lazer, turísticas,

científicas, educativas e culturais. De salientar ainda um importante papel de recarga de

aquíferos subterrâneos, de regulação de cheias e retenção de sedimentos, assim como de

regulação do microclima.

O Bloco de Esquerda recebeu várias denúncias por parte de cidadãos locais e do Grupo de

Amigos da Lagoa da Ervedeira, sobre práticas que estão a levar à redução acentuada do

volume de água da lagoa, colocando em causa algumas das suas funções:

Erosão das suas margens e terrenos periféricos com aumento de sedimentos no seu interior;•

Plantação de áreas florestais no perímetro e proximidade da lagoa, com predominância de

espécies de crescimento rápido, nomeadamente o eucalipto, em flagrante violação dos

instrumentos de ordenamento florestais junto das linhas e espelhos de água;

•

Obstrução de linhas de água que alimentavam a lagoa, fruto das mudanças do uso do solo;•

Uma obra de saneamento básico destruiu uma histórica canalização subterrânea que

transportava água de uma nascente para a lagoa, tendo desviado a mesma para a ETAR do

Coimbrão;

•

A atividade económica de extração de areias, entre as localidades do Grou e a Guia, a cerca

de 10 km de distância da lagoa, está a influenciar negativamente os níveis dos lençóis freáticos

locais;

•

As indústrias locais, nomeadamente dos sectores da celulose e do armazenamento de gás,

estão a sobre-explorar os lençóis freáticos através de furos subterrâneos;

•

Os municípios de Leiria e Pombal aumentaram a captação de água para abastecimento

público;

•

Há um eucaliptal implementado na margem sul da lagoa em situação ilegal, incumprindo o•



PDM e com autorização do ICNF, em reserva ecológica (cerca de 2ha);

Recentemente a espécie Lúcio-perca foi introduzida indevidamente na Lagoa e, tratando-se de

um peixe exótico, está a ter efeitos muito negativos na biodiversidade local;

•

Após os incêndios de outubro de 2017, que devastaram a Mata Nacional do Urso, não se

registaram trabalhos para fixação de solos e retenção de cinzas, pelo que a erosão arrastou

grandes quantidades de cinza para o interior da Lagoa, prejudicando bastante o funcionamento

deste ecossistema.

•

Em 2006, um estudo da CCDR Centro, designado “Bases para um Plano de Requalificação das

Lagoas do Litoral da Região Centro” já elencava a mudança do uso do solo, com a

implementação de espécies florestais de crescimento rápido, com destaque para o eucalipto,

como uma das principais causas de degradação dos sistemas lagunares, assim como a

modificação do regime hidrológico consequente da extração de água para abastecimento

humano, gerando abaixamento dos níveis freáticos e a recessão das massas de água.

Na época, estes fatores não foram considerados fatores de maior ameaça no caso da Lagoa da

Ervedeira. No entanto, a realidade mudou nos últimos anos, afetando as suas áreas

circundantes: a agricultura perdeu importância, aumentou a florestação com espécies de

crescimento rápido, os municípios de Pombal e Leiria, assim como a indústria local, reforçaram

substancialmente a captação de água subterrâneas para abastecimento público e industrial.

O Bloco de Esquerda considera que esta situação é insustentável e que é necessário

desenvolver os necessários esforços para regular as atividades humanas que estão a colocar

em risco a sustentabilidade da lagoa da Ervedeira. Urge assim tomar medidas capazes de

alterar a situação atual e otimizar os serviços prestados por este recurso natural para as

gerações atuais e futuras.

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 da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, as seguintes perguntas:

Tem o Governo conhecimento da situação exposta?1.

Que medidas prevê o Governo aplicar para garantir a preservação e a sustentabilidade da

Lagoa da Ervedeira?

2.

Considera o Governo necessário retirar as árvores de crescimento rápido e diversificar a

vegetação das margens e áreas periféricas da lagoa de forma a fortalecer os serviços

prestados por este ecossistema?

3.

Confirma o Governo a existência de áreas florestais ilegalmente instaladas em proximidade

da lagoa da Ervedeira? Se sim, está o Governo disponível para instruir o ICNF para corrigir a

situação?

4.

Palácio de São Bento, 19 de julho de 2018

Deputado(a)s

HEITOR DE SOUSA(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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