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Publique - se
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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O rio Paiva tem sido alvo de recorrentes episódios de poluição durante o ano de 2020,

particularmente no troço que atravessa o concelho de Castro D’Aire. A frequência das

descargas poluentes coloca em risco a integridade ecológica do ecossistema fluvial e ripícola do

Paiva, classificado como Sítio de Interesse Comunitário (SIC) da Rede Natura 2000.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem vindo a alertar para os frequentes episódios de

poluição no rio Paiva. Em setembro de 2020, dirigiu a Pergunta n.º 22/XIV/2.ª ao Ministério do

Ambiente e da Ação Climática sobre as causas e os efeitos da poluição nesta importante área

classificada, não tendo obtido qualquer resposta até à data.

A associação SOS Rio Paiva tem realizado visitas frequentes ao terreno para averiguar as

causas da poluição. Numa das suas últimas deslocações, os representantes da associação

constataram que a estação de tratamento de águas residuais (ETAR) do Arinho descarrega

diretamente efluentes sem tratamento no rio. A situação é preocupante na medida em que esta

ETAR foi instalada recentemente para substituir a obsoleta ETAR de Ponte Pedrinha que se

encontra hoje subdimensionada, mas a operar e a efetuar descargas poluentes nas massas de

água do Paiva.

Importa, assim, esclarecer por que razão a nova ETAR do Arinho tarda em funcionar, bem como

clarificar os motivos pelos quais a ETAR de Ponte Pedrinha continua a descarregar efluentes

diretamente no rio, sem qualquer tipo de tratamento. A biodiversidade e os habitantes de Castro

D’aire não podem continuar a ser afetados pelo mau funcionamento das ETAR do município.

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:

1. Tem o Governo conhecimento dos recorrentes episódios de poluição das massas de água do

rio Paiva em Castro D’Aire?

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePerguntaRequerimento.aspx?BID=118924


2. Por que motivos continua a ETAR de Ponte Pedrinha a descarregar efluentes poluentes no rio

Paiva?

2.1 Está esta ETAR na posse de título de utilização de recursos hídricos?

3. Por que razão a ETAR do Arinho tarda em funcionar corretamente?

3.1 Está esta ETAR na posse de título de utilização de recursos hídricos?

4. Têm as entidades competentes realizado ações inspetivas às ETAR de Castro D’Aire?

4.1 Em caso afirmativo, quais foram as conclusões e as consequências decorrentes das ações

inspetivas?

5. Tem o Governo conhecimento de outros focos de poluição no rio Paiva, para além dos casos

aqui identificados?

5.1 Em caso afirmativo, qual é a origem dos focos poluentes? Que consequências resultaram da

identificação da origem da poluição?

6. Que medidas prevê o Governo adotar para erradicar a poluição do rio Paiva?

Palácio de São Bento, 21 de outubro de 2020

Deputado(a)s

NELSON PERALTA(BE)

MARIA MANUEL ROLA(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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 367
	txtLegPergunta[0]: XIV
	txtSessaoPergunta[0]: 2

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2020-10-22
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Poluição no rio Paiva devido ao mau funcionamento das ETAR de Castro D'Aire
	txtDestinatario[0]: Ministro do Ambiente e  Ação Climática

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2020-10-22T09:58:08+0100
	Gustavo Behr (Assinatura Qualificada)


		2020-10-22T18:35:10+0100
	Helga Correia (Assinatura Qualificada)


		2020-10-22T20:00:34+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2020-10-22T09:58:34+0100
	Unknown signer 8f359e4f02aeaf127c3e29af9998c90613c2e946


		2020-10-22T18:35:22+0100
	Unknown signer 1ad0400c601cdf130fae4b347e8dcf0fd0254003


		2020-10-22T20:00:45+0100
	Unknown signer 99db3512e0018d19fbb053d0acc62a421723b892




