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Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia da República 

Dra. Noémia Pizarro 

 
 
 
 
 
 

SUA REFERÊNCIA 
 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 853 
ENT.: 745 
PROC. Nº: 

 DATA 
13/02/2014 

 
ASSUNTO: 

  
RESPOSTA À PERGUNTA N.º 691/XII/3.ª  
 

 
Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de junto enviar cópia 

do ofício n.º 500, de 12 de fevereiro, remetido pelo Gabinete do Senhor Ministro do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia, sobre o assunto supra mencionado. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
A Chefe do Gabinete 

 
Marina Resende 
 
 

 



MAOTE - Cf. N.:500 
Data:12-02-2014 
2505. 

GOVERNO DE MINIST~RIO DO AMBIENTE, 
ORDENAMENTO DO TERRITORIO EENERGIAPORTUGAL 

Exma. Senhora 
Dra. Marina Samúdio Resende 
Chefe do Gabinete de Sua Excelência a Secretária 
de Estado dos Assuntos Parlamentares e da 
Igualdade 
Palácio de São Bento 
1249-068 Lisboa 

Assunto: 	Resposta à Pergunta n.o 691/XII/3\ de 9 de janeiro, apresentada pelos Deputados 
do CDS-PP 

Encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia, em resposta à Pergunta n.O 691 IXIl / 3a 
, de 9 de janeiro, de informar V. Exa. 

do seguin te: 

O Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (MAOTE) tem 

como uma das suas prioridades a proteção dos recursos hídricos, nomeadamente 

através da melhoria da gestão ambiental e do reforço da responsabilidade ambiental. 

Por outro lado, a importância da Reserva Natural do Paul do Boquilobo para a 

Biodiversidade é reconhecida, valorizada e alvo de conservação por parte deste 

Ministério. 

Neste sentido, a Agência Portuguesa do AmbienteiARH Tejo e Oeste 

(APA I ARHTO), enquanto Autoridade Nacional da Água, tem vindo a acompanhar, a 

monitorizar e a intervir com vista à melhoria da qualidade da água do rio Almonda. f\ 

este nível, têm sido também efetuadas pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, 

do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMf\OT) diversas ações de 

fiscalização das principais fontes de poluição, nomeadamente na sequência da 

campanha temática de 2007, da iniciativa da então Inspeção-Geral do Ambiente e 

Ordenamento do Território, direcionada especificamente para a qualidade da água na 

Reserva N aturai do Paul do Boquilobo. 

Como resultado dessas ações de fiscalização, foram identificadas situações de 

infrações por particulares, tendo sido levantados os respetivos autos de notícia, bem 

como contra o município de Torres Novas, responsável pela Estação de Tratamento 
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GOVERNO DE MINIST~RIO DO AMBIENTE, 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA PORTUGAL 

de Águas Residuais (ETt\R) de Torres Novas e pela ETAR de Riachos, através da 

empresa municipal Águas do Ribatejo. No seguimento das referidas ações, as últimas 

inspeções realizadas em 2013 pela IGAMf\OT denotam a correção das situações 

identificadas junto dos particulares (a este propósito, sugere-se a consulta da resposta 

ao Requerimento n.o 5/XII/3\ de 4 de outubro de 2013). 

No que respeita às situações irregulares ainda verificadas nos sistemas de águas 

residuais urbanas de Torres Novas, que se devem ao facto de os equipamentos 

eletromecânicos se encontrarem no fim de vida útil, provocando avanas quer em 

ETAR, quer em estações elevatórias, a Águas do Ribatejo está a desenvolver um 

conjunto de ações com vista à sua correção. j-\ssim, esta empresa municipal encontra

se a realizar intervenções no sistema de Riachos, nomeadamente a construção do 

emissário e a remodelação e ampliação da ETAR. Também o sistema de Torres 

Novas se encontra em remodelação, estando em execução a ETAR de Torres Novas, 

a estação elevatória e o emissário, prevendo-se a sua conclusão durante o segundo 

semestre de 2014. 

Para além das ações e resultados referidos, salientam-se também outras iniciativas e 

medidas preventivas e corretivas em curso, por parte de organismos tutelados por 

este Ministério, importantes para a proteção da Reserva N aturaI do Paul do 

Boquilobo: 

• Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo, onde se identificam as 

principais pressões sobre os recursos hídricos e as medidas de atuação para esta 

região; 

• Colaboração entre a Reserva Natural do Paul do Boquilobo e as diversas 

entidades (em particular com a APA, a Câmara Municipal de Torres Novas e a 

Câmara Municipal da Golegã) no sentido de monitorizar, fiscalizar e ajudar a 

encontrar as soluções para os problemas de poluição identificados; 

• Implementação pela Reserva Natural do Paul do Boquilobo de programas de 

monitorização e adoção de medidas mitigadoras dos efeitos da poluição sobre os 

valores naturais (ex.o realização anual, desde 2011, em conjunto com Instituto 

Politécnico de Tomar, de uma análise de parâmetros físico químicos e macro 
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GOVERNO DE MINISTÉRIO DO AMBIENTE, 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIAPORTUGAL 

invertebrados da água em dez pontos diferentes da Reserva, tendo esses dados 

sido publicados pelo referido Instituto). 

No que respeita à recente descarga direta de efluentes apresentada no vídeo indicado 

na Pergunta dos Senhores Deputados, informa-se que sobre o mesmo foi apresentada 

denúncia juntos dos órgãos de polícia criminal competentes, sendo também do 

conhecimento das demais autoridades, encontrando-se a decorrer o respetivo 

processo de averiguação ambiental pela IGAMAOT, cuja conclusão di tará as medidas 

subsequentes e antes da qual não se poderão facultar outras informações, 

o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, 

nomeadamente através da IGAMAOT, da APA e do ICNF, continuará a acompanhar 

este assunto, no sentido da proteção do rio Almonda e da Reserva Natural do Paul do 

Boquilobo. 

Com os melhores cumprimentos, 

~d1dO _Gabinete 

T- '\ f'vJ\- · 
Paulo LopeJ Marcelo 

lN/SL 
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