
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 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD de Aveiro veem junto do Sr. Ministro do Ambiente

e Ação Climática, mais uma vez, demonstrar a sua preocupação com os focos de poluição nos

rios Antuã, Ul e Caima, no Concelho de Oliveira de Azeméis.

Esta não é uma preocupação nova, aliás, tivemos a oportunidade de questionar o ministério por

diversas vezes, inclusive solicitamos o envio dos registos de autocontrolo efetuados nas ETAR

do concelho de Oliveira de Azeméis, que à data, segundo a informação transmitida, cumpriam

as condições estabelecidas nos respetivos títulos de rejeição.

Acontece que, continuamos a verificar pelo aspeto, nomeadamente pela cor e cheiro, que os

efluentes tratados pelas referidas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do

Salgueiro, em Santiago de Riba-Ul e de Ossela, aparentemente, não cumprem as condições

estabelecidas.

Referir, que no dia 20 de setembro em visita à Freguesia de Santiago de Riba-Ul, ao Lugar do

Salgueiro, tivemos a oportunidade de, no local, verificarmos “in loco” a poluição provocada pelas

descargas de efluentes que “aparentemente” não estão a ser totalmente tratados pela Estação

de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Salgueiro, em Santiago de Riba-Ul, Oliveira de

Azeméis.

Importa dar nota que, em junho de 2017, foi assinado o contrato de renovação de redes de

águas residuais, pela Associação Municípios Terras de Santa Maria, um investimento de cerca

9,5 milhões de euros, que prevê um investimento de 4 milhões de euros na modernização das

Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Salgueiro e de Ossela, e que denota o

bom entendimento dos seis municípios envolvidos.

Ora, passados 4 anos, verificamos a ausência de melhoramentos nas referidas Estações de

Tratamento de Águas Residuais.

A renovação das redes de águas residuais vai permitir a resolução de parte do problema, dos

emissários que têm mais de 30 anos e que acusam já algum desgaste.

Não podemos, contudo, e apesar do investimento anunciado, deixar de manifestar a nossa

preocupação com os focos de poluição que ocorrem com alguma frequência, e que são do

conhecimento público, nos rios que atravessam o município de Oliveira de Azeméis e que são

uma preocupação crescente de todos os Oliveirenses.



Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais

aplicáveis, o Grupo Parlamentar do PSD vem por este meio solicitar ao Sr. Ministro do

Ambiente e Ação Climática:

O envio dos registos de autocontrolo efetuados nas Estações de Tratamento de Águas

Residuais (ETAR) do concelho de Oliveira de Azeméis.

•

Palácio de São Bento, 6 de outubro de 2021

Deputado(a)s

HELGA CORREIA(PSD)

 ANA MIGUEL DOS SANTOS(PSD)

ANTÓNIO TOPA(PSD)

ANDRÉ NEVES(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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