
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 

Têm vindo a acentuar-se os problemas de poluição no rio Tâmega com várias denúncias

referentes a descargas ilegais. Nos últimos dias têm sido visíveis, junto à ponte sobre o rio

Tâmega da EN304, que liga o concelho de Mondim de Basto ao de Celorico de Basto,

alterações da cor do rio e o aparecimento de espuma. Estas descargas afetam negativamente a

qualidade da água e os habitats dulçaquícolas, prejudicando também as comunidades locais e

acarretando riscos para a saúde pública.

Face ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm perguntar

ao Senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática, através de V. Exa., o seguinte:

1 - Tem o Governo conhecimento de descargas poluentes realizadas no rio Tâmega em 2021,

denunciadas por várias entidades locais?

2 - Se sim, que diligências tomou, diretamente ou através da Agência Portuguesa do Ambiente,

para as corrigir, nomeadamente ao nível da identificação dos infratores e das medidas

necessárias para que estas descargas não se voltem a repetir?

3 - Na sequência da construção das Barragens do Tâmega, e nomeadamente da barragem de

Daivões, de que forma irá ser feita a monitorização dos caudais mínimos, de acordo com o

previsto no respetivo Estudo de Impacto Ambiental?

Palácio de São Bento, 28 de julho de 2021

Deputado(a)s

LUÍS LEITE RAMOS(PSD)

CLÁUDIA BENTO(PSD)

ARTUR SOVERAL ANDRADE(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)



Deputado(a)s

 ANA MIGUEL DOS SANTOS(PSD)

ANTÓNIO TOPA(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

ANDRÉ NEVES(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

HUGO MARTINS DE CARVALHO(PSD)

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

PAULO LEITÃO(PSD)

NUNO MIGUEL CARVALHO(PSD)

JOÃO MOURA(PSD)

RUI CRISTINA(PSD)

ANTÓNIO MALÓ DE ABREU(PSD)

ANTÓNIO LIMA COSTA(PSD)

EMÍDIO GUERREIRO(PSD)

FILIPA ROSETA(PSD)

JOÃO GOMES MARQUES(PSD)

JOSÉ SILVANO(PSD)

PEDRO PINTO(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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