
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

- A Lei da Água (LA - Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) transpôs para a ordem jurídica

nacional a Diretiva Quadro da Água (DQA - Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 23 de Outubro), que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da

política da água, com vista a alcançar o bom estado, ou o bom potencial, das massas de água,

que devem ser atingidos até 2015;

- Esses objectivos ambientais resultam assim da aplicação dos programas de medidas

especificados nos planos de gestão das regiões hidrográficas (PGBH), enquanto instrumentos

de planeamento dos recursos hídricos que visam a gestão, a proteção e a valorização

ambiental, social e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas integradas numa

região hidrográfica, cuja competência de elaboração está cometida à Agência Portuguesa do

Ambiente, I.P.;

- De acordo com a LA/DQA, os PGBH deveriam ter sido deveriam ter sido todos concluídos em

Dezembro de 2009, atraso que motivou várias advertências dirigidas a Portugal, por parte da

Comissão Europeia, por incumprimento da legislação comunitária;

- Mas foi este Minsitério, que desde que iniciou funções, tentou corrigir o atraso que herdou de

todo este processo, por forma a evitar que Portugal fosse penalizado pela Comissão Europeia,

devendo agora centrar as suas atenções no 2º ciclo dos PGBH que terá uma duração de 6 anos.

- De facto, 2013 será um ano de grande relevância no contexto dos recursos hídricos, com a

aprovação do Plano Nacional da Água, a entrada em vigor dos Planos de Gestão de Região

Hidrográfica e o início de uma nova fase de planeamento para a segunda geração dos PGRH já

em 2015;

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 á Sra. Ministra, da

Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território, e por intermédio de Vossa

Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, as seguintes informações:

1-Face ao anteriormente referido, importa perceber junto de V. Exa, por que razão só agora irão

ser publicados os PGBH e em que condições encontrou este Ministério os planos deixados pelo

anterior Governo?

2- Está V. Exa. em condições de garantir que este Ministério evitou que Portugal viesse a ser

multado pela Comissão Europeia pelo atraso no cumprimento desta Directiva?

3- Quais seriam as multas e que outro tipo consequências incorreria Portugal, caso não

conseguisse aprovar os PGBH emm tempo útil?

4- O 2ª ciclo de PGBH será já após 2015, pelo que Portugal terá que se preparar com a devida

antecedência para que cumpra com os prazos estipulados. Nesse sentido, pergunta-se se foram

já iniciados os trabalhos por parte deste Minsitério com vista a preparar antecipadamente a 2º

geração dos PGBH, demonstrando assim outra atitude junto da Comissão Europeia?

5- Aproveita-se ainda a oportunidade para perguntar, para quando se prevê a aprovação do

Plano Nacional da Água?

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 21 de Março de 2013

Deputado(a)s

ALTINO BESSA(CDS-PP)

MARGARIDA NETO(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

ORÍSIA ROQUE(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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