
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:

A Agência Portuguesa do Ambiente, através de um comunicado publicado na sua página de

internet, emitiu a 22 de agosto p.p. um “alerta de agravamento da qualidade da água do rio

Tejo”.

No texto, refere-se que, «face ao agravamento da qualidade da água do rio Tejo, na albufeira de

Fratel, no troço entre Perais e Cais do Arneiro, a Agência Portuguesa do Ambiente, comunicou,

hoje, com a Dirección General del Agua, de Espanha, no sentido de serem adotadas medidas

de gestão de caudais a montante, na parte espanhola da bacia, que contribuam de forma efetiva

para reduzir o risco de degradação da qualidade da água».

E também que, «os valores registados para o parâmetro oxigénio dissolvido têm vindo a

decrescer para valores inferiores ao limite mínimo de qualidade (5 mg/l) potenciando riscos para

a subsistência e a sobrevivência da fauna piscícola».

A APA afirma ainda que faz o «acompanhamento atento da evolução da qualidade da água ao

longo do rio Tejo, nomeadamente através da monitorização diária e de dados obtidos em tempo

real através de sondas automáticas instaladas na albufeira de Fratel, no troço principal do rio

Tejo».

No entanto, existem estações de medição antes de Fratel, nas quais se pode e deve também

recolher amostras para perceber onde começa o problema do agravamento da qualidade da

água do Tejo, sendo também essencial conhecer os parâmetros na barragem de Cedillo, na

fronteira com Espanha.

Aliás, depois do recente plano de ação para o Tejo, a APA aumentou o número de estações de

medição, pelo que o CDS-PP não compreende a referência apenas à de Fratel e a total

ausência de informação sobre o que se passa com as outras estações, sendo que a APA refere



degradação da água no troço entre Perais e Cais do Arneiro.

Por outro lado, mais abaixo no rio, junto à albufeira de Belver, a água tem corrido, nos últimos

dias, relativamente transparente e com caudal.

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 Senhor Ministro

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

respostas às seguintes perguntas:

1 - Tem V. Exa. conhecimento do estado da água do rio Tejo à entrada em Portugal,

nomeadamente na barragem de Cedillo?

2 - Pode V. Exa. assegurar que a degradação da água do rio Tejo não se verifica antes de

Perais?

3 - Foram feitas recolhas de amostras nas estações a montante de Fratel?

4 - Quais são os parâmetros de qualidade encontrados nessas estações?

5 - Foram feitas medições abaixo da barragem de Fratel?

6 - Como se justifica a falta de caudal acima de Fratel e situação diferente abaixo de

Belver?

7 - Não existindo o mesmo problema em Espanha, a origem do problema é apenas o baixo

caudal libertado por Espanha ou deve-se também a fontes de poluição no troço

português do rio Tejo?

8 - Que medidas estão a ser tomadas no sentido de clarificar a origem real e solucionar o

problema?

Palácio de São Bento, 23 de agosto de 2018

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELLO-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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 3291
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 3

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2018-08-23
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Agravamento da qualidade da água do rio Tejo
	txtDestinatario[0]: Min.  do Ambiente

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2018-08-23T14:44:20+0100
	Maria João Évora (Assinatura Qualificada)


		2018-08-23T19:01:13+0100
	Duarte Pacheco (Assinatura Qualificada)


		2018-08-24T11:15:41+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2018-08-23T14:44:29+0100
	Unknown signer 6bd80e776bb5b89c1a444df760fdde4c9ed85745


		2018-08-23T19:04:31+0100
	Unknown signer 8fbdcdf758b118774936e9544383c2ca50fa7153


		2018-08-24T11:15:45+0100
	Unknown signer 9893cd2b7379b1c779e45466e6d43261f6bcf0e6




