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Assunto: Medidas imediatas contra a poluição no rio Lis

Destinatário: Ministro do Ambiente e Ação Climática

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
No dia 24 de setembro p.p. o Grupo Parlamentar do CDS enviou ao Senhor Ministro do
Ambiente e Ação Climática a pergunta “Poluição no rio Lis”.
Na resposta, com data de entrada no portal da AR de 8 de fevereiro de 2021, o Gabinete do
MAAC refere, entre outros, que não existe qualquer problema com a ETAR de Coimbrão, que
têm sido realizadas ações de fiscalização e análises às linhas de água e que não existe
qualquer passivo ambiental.
Refere-se ainda que está a decorrer um concurso para a contratação de três novos Vigilantes da
Natureza para o departamento da APA/ARH Centro.
Lamentavelmente, são quase diárias as notícias de novos focos de poluição no rio Lis e ribeiras
afluentes.
No entanto, para o Governo a resolução deste problema parece não ser prioritária. Isso mesmo
foi dito pela Senhora Ministra da Agricultura, numa audição no Parlamento a 10 de fevereiro
p.p..
Contrariamente ao que o Senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática afirmou há dias numa
entrevista a um jornal da região de Leiria, o CDS considera fundamental que o Governo proceda
de forma coerente para resolver os atentados ambientais no rio Lis, e afluentes, e apresente
medidas imediatas, e não a médio ou longo prazo, para a respetiva solução.

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
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aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
O Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, vem por este meio requerer ao Senhor Ministro do
Ambiente e Ação Climática, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que
antecedem, respostas às seguintes perguntas:
1- Que medidas estão a ser tomadas para resolução imediata dos graves problemas de
poluição do rio Lis e afluentes?
2- Quando estará concluído o concurso para três novos Vigilantes da Natureza para o
departamento da APA/ARH Centro e quantos serão colocados na zona de intervenção do
rio Lis?

Palácio de São Bento, 4 de março de 2021
Deputado(a)s
JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)
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