
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 

Chegou ao nosso conhecimento que o rio Ponsul, em pleno Parque Natural do Tejo

Internacional, se encontra desde a passada sexta-feira com uma cor pouco natural, apresentado

sinais de eutrofização visiveis pela coloração esverdeada, que poderá indicar desenvolvimento

anormal de vegetação aquática (ver fotografias em anexo). Esta eutrofização poder-se-á dever a

descargas ilegais de matéria orgânica.

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:

Tem o Ministério do Ambiente conhecimento desta situação?1.

Efectuou alguma acção de fiscalização para aferir a causa da aparente eutrofização? Se sim,

determinou a fonte poluente e agiu em conformidade com a não conformidade?

2.

Caso não tenha efectuado nenhuma acção de fiscalização, pretende ter essa iniciativa?3.

Quais as medidas que pretende pôr em acção para reduzir a visível poluição do rio?4.

Palácio de São Bento, 18 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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