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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Pateira de Fermentelos, Requeixo e Carregal é a maior lagoa natural da Península Ibérica,

cujasuperfície pode chegar aos 5km2 e é contígua aos concelhos de Águeda, Aveiro e Oliveira

do Bairro.

A biodiversidade florística e faunística desta zona é de um valor incalculável, comelevada

importância para a região envolvente, poisproporciona a presença de diversasespécies vegetais

e animais. Como é o caso, para exemplificar,dos amieiros, os salgueiros, os freixos, os choupos,

os ulmeiros, os pilriteiros, os nenúfares, o caniço, algumas espécies de plantas carnívoras ou

ainda inúmeras espécies de aves, como o perna-longa, o guarda-rios, o milhafre-preto, a garça-

branca, a garça-vermelha ou a águia-sapeira.

O património natural da Pateira inclui, ainda,peixes, crustáceos, moluscos, répteis, anfíbios e

alguns mamíferos, como é o caso da lontra. Por tudo isto, a lagoa encerra em si umvalor

inestimável para o ambiente, para a região e para as populações, tendo sido, aliás, classificada

como Zona Húmida de Importância Internacional.

No entanto, aPateira foi alvo de, pelo menos, duas descargas poluentes durante o mês de abril

e que põem em causa todo oecossistema. Presumivelmente, as descargas terão ocorrido na

margem de Óis da Ribeira, concelho de Águeda, pelo que aparentavam os indícios visíveis nos

locais afetados e transmitidos ao Bloco de Esquerda.

A Pateira de Fermentelos tem um longo e triste histórico, no qual é alvo dedescargas poluentes,

sejam descargas de efluentes não tratados, sejam provenientes da pecuária ou atividade

industrial, muitas vezes despejados no principal afluente, o Rio Cértima, ou diretamente na

Pateira.

Consideramos inadmissível que estas situações continuem a ter lugar em Portugal. A

preservação do ambiente e dos recursos naturais tem que ser prioridade paraas entidades

públicas. É, deste modo,urgente que se tomem medidas para parar, de uma vez por todas, com



a poluição que destróio ecossistema da Pateira.

Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, oGoverno deve agir para impedir estas descargas

poluentes, mas também que deve agilizar as intervenções no local, já anunciadas, de forma a

preservar a Pateira de Fermentelos, Requeixo e Carregal a região e as populações envolventes.

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

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministro do Ambiente e Ação Climática, as seguintes perguntas:

O Governo teve conhecimento das descargas poluentes feitas na Pateira de Fermentelos?1.

Que medidas o SEPNA/GNR ou outra entidade competente já realizaram para avaliar a

descarga e procurar o foco poluente?

2.

Que medidas serão tomadas para eliminar ou prevenir estes novos episódios poluentes?3.

Para quando tenciona o Governo fazer as intervenções de dragagens e limpeza de jacintos

de águana Pateira de Fermentelos, de forma a preservar este valiosoecossistema?

4.

Palácio de São Bento, 24 de abril de 2020

Deputado(a)s

NELSON PERALTA(BE)

MOISÉS FERREIRA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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