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~ PERGUNTA Número)~'3 /XI( p2 ,!!)

Assunto: CaldasdasTaipas-despoluiçãodoAVE

Destinatário: MinistériodoAmbientee doOrdenamentodoTerritório

Ex.mo Sr.PresidentedaAssembleiadaRepública

Considerandoque:

1- A despoluiçãodo rio Ave representaparaa maioriadosTaipensesa grandeprioridadedas

acçõesa desenvolvernessaVilatermal,assimreveloua sondagemrealizada,com68%dos

votos,contra12%doarranjodavilaou5%dolardeidosos,resultadodoinquéritoapresentado

porumjornaldessaautarquia;

2- Apesardestedesejoinequívocodapopulação,materializadonosgrandesinvestimentosquetêm

sidofeitosao longodo horizontetemporaldo projectode limpezado Ave,verifica-sequeos

mesmosnãotêmtido o efeitoe resultadosexpectáveiscomimpactodirectona melhoriada

qualidadedevidadapopulaçãodeCaldasdasTaipas;

3- Desdeo arranquedoprojectodadespoluiçãodabaciadoAve,em1998,o sistema-naépoca

designadoporSIDVAcontavacomapenas3 ETAR,e hojeatravésdasAguasde Nordestetem

ao seudispor17 ETARemplenofuncionamento,prevendoaindaem2015,apontadocomoo

horizontede conclusãodo projecto,o aumentoda capacidadede tratamento,para32 ETAR,

representandonofinal,uminvestimentosuperiora230milhõesdeeuros.

4- Nãoobstantedosavultadosinvestimentosquetêmsidorealizados,efectivamente,continuama
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existirfocosde poluiçãogravesque impedemo desejávelequilíbrioecológicodo rio e dos seus

afluentes,e o consequenteusufrutodosmesmosporpartedapopulação;

5- Verifica-seassim,quenavilade CaldasdasTaipas,reinaa insatisfaçãode umapopulaçãoqueé

obrigadaa convivercom um permanentecheironauseabundoem toda a região,e impedidade

usufruirdaspraiasfluviaise parquejuntoà margemdo rioAve.

Tendopresenteque:

11............

Nos termosdo dispostono arf-. 156Q,alínead) da Constituição,é direitodos Deputados«requerere

obter do Governoou dos órgãosde qualquerentidadepúblicaos elementos,informaçõese publicações

oficiaisqueconsideremúteisparao exercíciodomandato»;

Nostermosdo arf-. 155Q,nQ.3 daConstituiçãoe do arf-. 12Q,nQ.3 do Estatutodos Deputados,«todas

as entidadespúblicasestãosujeitasao devergeralde cooperaçãocom os Deputadosno exercíciodas

suasfunçõesouporcausadelas»;

Nostermosdo dispostono arf-. 229Q,nQ.1 do Regimentoda Assembleiada República,as perguntas

apresentadaspelosDeputadossãotramitadaspor intermédiodo Presidenteda Assembleiada República

com destinoà entidaderequerida,tendo esta o deverde responder,conformeo dispostono nQ.3 do

mesmopreceito,no máximode30dias;

Os DeputadosdoCDS-PP,abaixo-assinadosvêmporestemeiorequererà Sr. MinistradoAmbientee

do Ordenamentodo Território,por intermédiode Vossa Excelência,nos termos e fundamentosque

antecedem,o seguinte:

1- Que intervençõesnocontextodadespoluiçãodo rioAve,foramdelineadasporesseMinistério

em conjuntocomos institutosdirectamenteenvolvidos,nosúltimoscincoanos?

2- Quaisos organismospúblicose privadosqueestiverame estão,actualmente,envolvidosneste

processo?

3- Quaisos custosdos investimentostotais,já realizados,comesteprojectodedespoluiçãodo
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Ave?E quaisosvaloresdos investimentosprevistosaindarealizar,agorapeloSistema

MultimunicipaldeAbastecimentodeÁguae de Saneamentodo Noroeste,quesubstituia

empresadasÁguasdoAve?

4- Apesardascampanhasde inspecçãoe fiscalizaçãonoterreno,continuam-sea verificarsituações

gravesde incumprimento,sendoinclusivedoconhecimentodesseMinistérioas empresasque

nãocumpremcomas disposiçõeslegaisem matériadeencaminhamentodosseuseftuentespara

os locaisadequadosassimcomoao níveldosvaloreslimitedeemissãodosrespectivos

poluentes.

Assim,importaperguntarà Sra.Ministra:

4.1 QuantasdessasempresasdovaledoAve,aindase encontramem situaçãod~

incumprimento?

4.2 Dentrodosefluentesrejeitadosno rioAve,quaisos parâmetrospoluentesqueestãoem

incumprimentoem legal?Quaisos seusvaloresfaceaoVLE?

4.3 Quee$tratégiase medidasestãoemcursopararepora legalidadedasempresas

prevaricadoras?

5- QuevaloresforamjágastosnesteprojectodedespoluiçãodoAvee dequemodosedistribuíram

essescustos,concretamenteeminfra-estruturas,campanhasdefiscalizaçãoe sensibilização,e

outrosmeiosutilizados?

6- Queavaliaçãofazdosresultadosobtidosfaceàsintervençõesjáefectuadas?

7- QuemedidasconcretasdoprojectodedespoluiçãodorioAve,estãoplaneadasparaa viladas

CaldasdasTaipas,ondesetêmverificadoincidênciasdecheirosnauseabundos~situaçõesd

e profundodedesequilíbrioecológiconoparquenaturale praiafluvialexistentenavila?

8- Quemedidascomcarácterde urgência,estáo Ministériodisponíveltomar,paraminimizar

essesimpactesquetantoprejudicama populaçãodecaldasdasTaipas?

9- Que medidastêm sido tomadaspelo Ministério,concertadamentecom os órgãoscom
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competênciasde inspecçãoe fiscalização,comvistaa actuare desincentivaras descargas

ilegaisdeefluentesindustriais,queaindaseverificamaolongodabaciadoAve?

PaláciodeSão Bento,14deSetembrode2010.

Deputado(a)s:
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