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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No Parque de Lazer Calça Ferros, na freguesia de Pedome, em Vila Nova de Famalicão, o

coletor que atravessa o leito do Rio Ave e que deveria conduzir as águas residuais em direção à

ETAR, repetida e diretamente descarrega no rio, já que aquelas águas transbordam das caixas

de visita.

Tudo acontece porque os caudais são de tal forma consideráveis que as ditas tampas metálicas

nas caixas de visita “saltam” com a pressão a que são sujeitas formando depois uma linha de

água que se dirige diretamente até ao rio Ave, que banha aquele parque fluvial, sem qualquer

tratamento.

A TRATAVE – Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A., que desde 25 de setembro de

1998, se assume como a entidade exploradora e gestora do Sistema Integrado de Despoluição

do Vale do Ave (SIDVA), em regime de exclusividade, do serviço público de drenagem,

depuração e destino final das águas residuais materializado por aquele sistema, alegadamente

diz que o problema se deve ao dimensionamento insuficiente daquele coletor, cuja substituição

competirá, porém, à concedente, Águas do Norte, SA.

O problema persiste, as ocorrências sucedem-se apesar dos alerta e protestos da Junta de

Freguesia e das populações, bem como das sucessivas denuncias efetuadas junto do SEPNA.

Ora esta situação é inaceitável a todos os títulos. Atenta contra o ambiente, atenta contra a

qualidade de vida, atenta contra os elevados investimentos levados a efeito pela autarquia no

sentido de oferecer aos seus fregueses um espaço de encontro e de fruição do rio e coloca em

causa a recuperação da biodiversidade do rio Ave.

Esta problemática torna-se ainda mais gritante quando na sua génese se identificam duas

empresas, uma que gere em regime de exclusividade o serviço público de drenagem

(TRATAVE) e outra, a concedente desse serviço (Águas do Norte, SA), que é uma empresa

detida em 68,73% pela AdP, Águas de Portugal, SGPS, SA, simplesmente uma empresa do



Estado. Refira-se que a estrutura de capital da AdP é participada em 19% pela Caixa Geral de

Depósitos, SA e 81% pela Parpública, SGPS, SA.

Termos em que, ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais em vigor

os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD abaixo identificados, solicitam ao Governo

que, na pessoa do Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, ofereça resposta às

seguintes questões:

Em face da assinatura do “Contrato de Exploração e Gestão do SIDVA”, sobre quem recai a

responsabilidade pela realização dos investimentos necessários de forma a dotar o coletor do

SIDVA identificado das dimensões adequados ao volume de águas residuais que transporta?

À empresa concessionária (TRATAVE)? ou à empresa concedente (Águas do Norte)?

1.

Que diligências têm sido feitas pelo Governo, para punir, corrigir e pôr termo aos descritos

atentados ambientais?

2.

Palácio de São Bento, 22 de outubro de 2021

Deputado(a)s

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

ANDRÉ COELHO LIMA(PSD)

FIRMINO MARQUES(PSD)

CARLOS EDUARDO REIS(PSD)

MARIA GABRIELA FONSECA(PSD)

EMÍDIO GUERREIRO(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)

HUGO MARTINS DE CARVALHO(PSD)

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

JOÃO MOURA(PSD)

LUÍS LEITE RAMOS(PSD)

NUNO MIGUEL CARVALHO(PSD)

RUI CRISTINA(PSD)

PAULO LEITÃO(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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