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Assunto: Descargas de esgotos na Reserva Natural do Paúl do Boquilobo

Destinatário: Min. do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
- A Reserva do Paúl do Boquilobo, situada perto da confluência do Rio Almonda com o Rio Tejo,
e entre os concelhos de Torres Novas e Golegã na parte sudeste da freguesia da Brogueira, é
uma zona húmida cuja importância no domínio ornitológico desde há muito foi reconhecida,
estando integrada desde 1981, por decisão do Conselho Internacional de Coordenação do
Programa MAB, na Rede Internacional de Reservas da Biosfera, informação aliás, disponível, no
próprio portal do ICNF- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas;
- A paisagem do Paul é dominada por salgueiros - salgueiro branco (Salix alba L.) e salgueiro
preto ( Salix atrocinerea Brot.) - e por várias plantas aquáticas tal como o caniço (Phragmytes
sp.) entre outras. Local privilegiado de nidificação para numerosas espécies de aves aquáticas,
o Paul do Boquilobo alberga uma importante colónia de garças - sobretudo garça-boeira
(Bubulcus ibis) e garça-branca (Egretta garzetta)- além de proporcionar boas condições de
invernada a um grande número de anatídeos - arrabio (Anas acuta), zarro (Aythya ferina),
marrequinha (Anas crecca)- pertencentes a várias espécies migradoras;
- Apesar do estatuto da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, que se estende pelos concelhos
da Golegã e de Torres Novas, ser uma zona de reserva integral, onde é interdito o acesso de
pessoas e o exercício de qualquer actividade, a área está a ser afectada de forma significativa e
pela acção do Homem, como o atesta o “esgoto a céu aberto” em que se transformou a Vala
das Cordas, como resultado do despejo de águas residuais urbanas da freguesia torrejana de
Riachos e até de alguns efluentes industriais deste concelho e do vizinho Entroncamento;
- Acontece porém, que não obstante o estatuto de proteção especial de que goza esta reserva,
assiste-se há mais de 30 anos a descargas directas de águas residuais, testemunhadas pela
população local, existindo inclusive filmagens do cometimento dessas infracções, algumas em
flagrante delito, como se pode visualizar a que nos foi dada a conhecer pela rede social do
facebook - ( https://www.facebook.com/photo.php?v=401457493290484);
- De acordo com a informação recebida, estas incidências ambientais já terão sido dadas a
conhecer ao Município da Golegã e ao Ministério do Ambiente, desconhecendo-se se á data, já
terão sido adoptadas as medidas necessárias com vista a resolver esta situação;

Tendo presente que:
Nos termos do disposto no artº. 156º, alínea d) da Constituição, é direito dos Deputados
«requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os elementos,
informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do mandato»;
Nos termos do artº. 155º, nº. 3 da Constituição e do artº. 12º, nº. 3 do Estatuto dos Deputados ,
«todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os Deputados no
exercício das suas funções ou por causa delas»;
Nos termos do disposto no artº. 229º, nº. 1 do Regimento da Assembleia da República, as
perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da
Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder
conforme o disposto no nº. 3 do mesmo preceito;
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer ao Sr. Ministro do
Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e por intermédio de Vossa Excelência, nos
termos e fundamentos que antecedem, as seguintes informações:

1- Tem V. Exa. conhecimento da situação anteriormente exposta, isto é, as sucessivas
agressões ambientais que têm sido cometidas na Reserva Natural do Paúl do Boquilobo, em
particular descargas directas de efluentes não tratados e até de alguns efluentes industriais
provenientes do Concelho de Golegã e do Entroncamento provocando um autêntico esgoto a
céu aberto no local?
2- Se sim, que diligências preventivas e correctivas foram já efectuadas por V. Exa. por forma a
pôr termo a estas graves inconformidades ambientais?
3- Na expectativa que olink apresentado nos considerandos desta iniciativa, que capta uma
descarga directa de efluentes, em flagrante delito, na Reserva Natural, auxilie no processo de
investigação desta infração, entende ou não V. Exa. que se poderá justificar a adoção de outro
de medidas de sensibilização ambiental e vigilância no local?
4- Considera que estes concelhos se encontram dotados dos meios e infraestruturas que
garantam uma gestão e tratamento adequada das águas residuais e de efluentes industriais,
produzidos pela população e empresas que servem?
5- Tendo o anterior ex-IGAOT promovido um estudo, iniciado em 2007, relativo á "Poluição da
RN de Paúl do Boquilobo – quais os resultados e que medidas decorrentes do mesmo, foram já
adoptadas para inverter o actual cenário de poluição desta Reserva Natural?
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