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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Mais uma vez, esta semana, se verificou um lamentável e brutal atentado às águas do rio Tejo,

desta feita na Praia Fluvial de Ortiga, na albufeira da Barragem de Belver/Ortiga e junto ao

açude, em Abrantes, conforme se pode comprovar nas imagens em anexo, capturadas por

vídeo e amplamente difundidas nas redes sociais.

Este novo e grave foco de poluição levou mesmo o autarca de Mação a mostrar publicamente a

sua “indignação”.

De acordo com notícias veiculadas pela comunicação social, local e nacional, a autarquia reagiu

em comunicado, referindo que “a água se encontra turva e escura, com evidentes focos de

poluição, a exemplo daquilo que sucedeu há pouco tempo na Barragem de Fratel”, e

acrescentando “temer, por conseguinte, que o pior possa vir a suceder e que resulte em

mortandade de peixes, a exemplo daquilo que tem acontecido em outros pontos do rio Tejo”.

Nas mesmas notícias pode ler-se que “perante tais factos, que prejudicam gravemente o

ambiente e, no caso concreto, o concelho de Mação, manifestamos a nossa indignação e

instamos as autoridades competentes a agirem em conformidade por forma a que esta

recorrente realidade e infelizes factos não se voltem a registar”.

Já esta semana, a Câmara Municipal de Nisa, num comunicado publicado na sua página de

internet, deu conta do envio de um ofício ao Senhor Ministro do Ambiente, alertando a tutela

para a necessidade de se proceder à “construção de uma solução válida, duradoura e

sustentável para elevar o rio Tejo”.

O município frisava o facto de seguir políticas assentes num “forte pendor” de sustentabilidade

ambiental, predominantemente na preservação e requalificação dos recursos hídricos e

hidrominerais, situação que, refere-se no comunicado, “não se coaduna” com os focos de



poluição que são registados.

O município de Nisa acrescenta ainda que “tudo tem feito” no sentido de identificar, denunciar e

encontrar as soluções necessárias para a resolução deste “contínuo e persistente crime

ambiental”, provocado por agentes poluidores e prevaricadores.

O Grupo Parlamentar do CDS-PP tem vindo reiteradamente a questionar a tutela sobre atos de

poluição de recursos hídricos, de norte a sul do país, infelizmente com grande incidência no

Tejo, sendo também várias as iniciativas legislativas apresentadas e aprovadas pela Assembleia

da República, muitas vezes unanimemente por todas as bancadas, para que sejam tomadas

medidas rigorosas e assertivas contra este tipo de crime ambiental.

Já este mês, os deputados abaixo assinados questionaram o Senhor Ministro do Ambiente

sobre o facto de 80% dos autos de notícia por infrações ambientais não terem seguimento,

estando a aguardar resposta.

Por outro lado, a seca que assola o país torna ainda mais urgente o combate a este tipo de

focos de poluição. Esta semana, aliás, o Senhor Ministro do Ambiente anunciou mesmo que,

face à falta grave de água, os caudais do rio Tejo devem ser medidos ao dia e não à semana,

como acontece atualmente, e que Portugal tem de ir negociando com Espanha nesse sentido,

apesar de Espanha cumprir a Convenção de Albufeira que estipula a existência de caudais

médios semanais.

Os recursos hídricos são fundamentais à vida, humana e animal, e a sua poluição é uma ação

com impacto em várias áreas, desde a saúde humana até à indústria, agricultura ou

alimentação.

Há um ano, foi divulgado o relatório da Comissão de Acompanhamento sobre Poluição no Rio

Tejo, criada por iniciativa deste Governo, e que, já então, confirmava as preocupações de todos

relativamente aos focos de poluição e suas consequências ambientais.

Na altura, foi anunciado pelo Senhor Ministro do Ambiente um conjunto de medidas,

nomeadamente a realização de ações integradas de fiscalização que assegurem a partilha de

resultados, com vantagens ao nível da eficácia ou o reforço da monitorização do estado das

massas de água.

Todavia, não obstante todas estas diligências, a situação mantém-se inalterada, com episódios

de descargas poluentes a ocorrerem praticamente todas as semanas.

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 de mais este foco poluente, ocorrido esta semana, na Praia

Fluvial de Ortiga, na albufeira da Barragem de Belver/Ortiga e junto ao açude, em

Abrantes?

2- Foi já identificada a fonte de poluição?

3- Que medidas vai V. Exa. tomar em resposta ao apelo da Câmara Municipal de Nisa?

4- Com que frequência tem sido feita a recolha de amostras para análise da água nas

zonas em causa? Com que resultados?

5- Com que periodicidade têm sido feitas inspeções às empresas destas zonas? Com que

resultados? Sendo conhecidas várias descargas nestas zonas do rio Tejo, quantos autos

foram levantados e quantos tiveram seguimento?

6- Em relação à falta de água, e independentemente das negociações com Espanha sobre

a medição dos caudais do rio Tejo ao dia e não à semana, que outras medidas estão

entretanto a ser aplicadas para minimizar o problema?

Palácio de São Bento, 16 de novembro de 2017

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

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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