
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:

Nos últimos dias tem corrido no rio Nabão, especialmente junto ao deck das embarcações de

recreio, em Tomar, uma água de cor escura e espuma muito densa, revelando mais uma

descarga poluente.

Infelizmente esta não é uma situação nova. Já por mais do que uma vez o Grupo Parlamentar

do CDS-PP questionou o Senhor Ministro do Ambiente sobre episódios poluentes no rio Nabão.

Na última resposta, recebida em 16 de julho p.p., o Gabinete do Senhor Ministro escreve que a

Agência Portuguesa do Ambiente, IP / Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste

(APA/ARH Tejo e Oeste) tem acompanhado a situação no rio Nabão.

Admitindo que a APA e o SEPNA realizaram diversas fiscalizações, o Gabinete do MA

reconhece, apesar disso, que «ainda não foi possível identificar os responsáveis pelos episódios

de poluição no rio Nabão, pelo que continuam a diligenciar no sentido de detetar o foco ou focos

de poluição. Por se tratar de descargas esporádicas no meio hídrico, ocorrendo em períodos de

tempo muito curtos, é difícil a identificação da respetiva origem».

No entanto, acrescenta-se que «a APA, em conjunto com as Câmaras Municipais de Tomar e

Ourém, tem uma estratégia de atuação, que passa, entre outros aspetos, pela deteção de focos

de poluição ao longo do rio Nabão», e que o «Ministério vai reforçar os meios da APA,

designadamente da ARH Tejo e Oeste, em termos de meios humanos e materiais, para

melhorar a eficácia da fiscalização».

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 e Transição Energética, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1- Tem V. Exa. conhecimento dos episódios de poluição das águas do rio Nabão

registados nos últimos dias?

2- Desde as últimas denúncias, que diligências foram tomadas no sentido de identificar

os responsáveis pelos episódios de poluição no rio Nabão?

3- Quando e onde foram feitas as últimas recolhas para análise e quais os resultados?

4- Quais são os produtos e/ou materiais que estão a ser descarregados no meio hídrico?

Quais as consequências?

5- Qual é a estratégia de atuação conjunta da APA e das as Câmaras Municipais de Tomar

e Ourém? Já está a ser aplicada? Onde e com que resultados?

6- O Ministério já reforçou os meios humanos e materiais da APA, designadamente da

ARH Tejo e Oeste, para melhorar a eficácia da fiscalização?

7- Que medidas eficazes e definitivas estão a ser tomadas de modo a garantir que

situações como esta não voltam a acontecer?

Palácio de São Bento, 28 de novembro de 2018

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELLO-BRANCO(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.
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