
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 

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda teve conhecimento de uma nova operação

urbanística na área envolvente à albufeira da Caniçada, na localidade de Pandozes, freguesia

de Parada de Bouro, em Vieira do Minho (coordenadas: 41.649529, -8.220272). A construção

encontra-se na margem esquerda da albufeira, sob o coberto arbóreo, a menos de 20 metros da

quota máxima do rio Cávado (ver imagens anexas).

O Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada (POAC) interdita construções na zona

reservada da albufeira. Na área de intervenção do POAC aplica-se também um conjunto de

servidões administrativas e restrições de utilidade pública que salvaguardam o superior

interesse público de proteção do ambiente, da paisagem, do meio hídrico e da biodiversidade,

na área de influência do Parque Nacional Peneda-Gerês.

Importa saber se a nova construção está em conformidade com o POAC e com os regimes de

gestão territorial ou se, pelo contrário, põe em causa os importantes valores ambientais e

ecológicos do local.

A confirmar-se a situação irregular da nova construção, constata-se que mesmo após o

Ministério Público ter constituído 31 arguidos em dois processos sobre construções ilegais na

área envolvente à albufeira, nos concelhos de Terras de Bouro e de Vieira do Minho, os

atropelos à lei persistem na Caniçada.

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda defende a fiscalização proativa da albufeira por

parte das entidades competentes, a quem o governo deve disponibilizar os recursos necessários

para que levem a cabo as necessárias ações de fiscalização.

Além disso, o Bloco de Esquerda entende que deve ser realizada a inventariação completa de

toda a zona terrestre da área da albufeira da Caniçada para que sejam identificadas todas as

operações urbanísticas ilegais que ainda não foram sinalizadas.

A legalidade deve ser reposta na zona da Caniçada. Os interesses económicos e particulares



dos proprietários das construções ilegais não podem sobrepor-se ao superior interesse público

da proteção e preservação da paisagem, do ambiente, do meio hídrico e da biodiversidade,

colocando em risco os importantes valores ambientais e ecológicos em presença.

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 da Ação Climática, as seguintes perguntas:

1. Tem o governo conhecimento da operação urbanística aqui identificada?

2. Está a construção situada em zona reservada da albufeira da Caniçada?

3. A operação urbanística cumpre os requisitos legais aplicáveis em matéria de ordenamento do

território?

4. Caso se confirme a ilegalidade da operação urbanística, vai o governo tomar medidas para

que a legalidade seja reposta no local?

4.1 Se sim, que medidas vai o governo aplicar?

4.2 Quando serão aplicadas tais medidas?

5. Vai o governo tomar medidas para pôr termo às operações urbanísticas ilegais que têm

proliferado na área envolvente à albufeira da Caniçada, sobretudo nas últimas duas décadas?

5.1 Se sim, que medidas vai o governo tomar?

Palácio de São Bento, 29 de julho de 2021

Deputado(a)s

JOSÉ MARIA CARDOSO(BE)

ALEXANDRA VIEIRA(BE)

MARIA MANUEL ROLA(BE)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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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