
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 

A 7 de Dezembro de 2018 questionamos o Ministério do Ambiente através da pergunta

parlamentar n.º 831/XIII/4ª se tinha conhecimento da deposição de resíduos no rio Leça, na

zona do lugar de Ardegães, freguesia de Águas Santas no concelho da Maia.

Foi-nos respondido que o Ministério do Ambiente não tinha conhecimento da situação e que

teria solicitado de imediato à SEPNA para “averiguar e melhor caracterizar a situação em causa,

tendo em vista a adoção do melhor procedimento para defender o ambiente, nomeadamente os

recursos hídricos”.

Contudo, no dia 3 de Fevereiro de 2019 recebemos novamente queixa da Associação de

Moradores e Amigos de Águas Santas, que referia que a situação nunca terá sido resolvida e

que continua a verificar-se a deposição de resíduos no rio (fotografias em anexo).

Atendendo ao supra exposto, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição

da República Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da

República, vem o signatário, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, solicitar as seguintes informações ao Ministério do Ambiente:

Assumindo que SEPNA visitou o local, foi determinado o agente poluidor? Foram aplicadas

acções judiciais? Se sim, quais os números dos processos?

1.

Que medidas pretende o Ministério do Ambiente colocar em curso para eliminar esta

problemática definitivamente?

2.

Palácio de São Bento, 6 de fevereiro de 2019

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)



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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