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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O rio Este foi alvo de novas descargas poluentes no dia 9 de outubro em vários dos seus troços

que atravessam o concelho de Braga. O último episódio de poluição tingiu de vermelho as

águas do rio em vários locais da cidade. Também no dia 6 de outubro as águas denotavam uma

coloração avermelhada junto à Ponte Pedrinha. No dia 7 de outubro, o rio apresentava uma cor

esbranquiçada em vários troços, indiciando a existência de diversos focos poluidores.

As recorrentes descargas ilegais no rio Este colocam em risco a diversidade de vida que habita

aquele sistema fluvial, como os peixes, anfíbios, aves, mamíferos e plantas. Além da

biodiversidade, também a saúde pública pode ser afetada pela poluição das inúmeras

descargas que fustigam o rio. O Este atravessa áreas de elevada densidade urbana, sendo as

suas margens utilizadas diariamente por milhares de adultos e crianças para fins desportivos e

de lazer. É urgente encontrar soluções para erradicar de vez a poluição do rio.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem acompanhado de perto os episódios de

poluição do rio Este, tendo questionado diversas vezes o Governo sobre as descargas ilegais e,

em concreto, perguntado sobre as diligências adotadas para resolver o problema (Pergunta

2368/XIII/3 e Pergunta 1075/XIII/4). Mas até à data, os episódios poluentes persistem.

O Bloco de Esquerda considera inaceitável que o rio Este seja recorrentemente alvo de

descargas ilegais sem que sejam apuradas as devidas responsabilidades. É necessário atuar

nos termos da lei, eliminar os focos poluentes, proceder à despoluição das massas de água,

bem como recuperar plenamente a biodiversidade do rio Este. Os habitantes de Braga têm

pleno direito a usufruir de um rio limpo, biodiverso e aprazível.

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 das descargas poluentes no rio Este ocorridas nos primeiros
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dias de outubro de 2020?

2. O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, as Brigadas de

Proteção do Ambiente (BRiPA) da PSP, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), ou outras

entidades competentes foram notificadas das descargas poluentes?

2.1 Em caso afirmativo, foram realizadas, ou estão previstas, ações inspetivas para determinar a

origem da poluição?

2.2 Quais são as consequências e as conclusões das ações inspetivas?

3. Tem o Governo articulado com o Município de Braga medidas e ações concretas para

erradicar as recorrentes descargas ilegais poluentes no rio Este?

3.1 Em caso afirmativo, que medias e que ações concretas foram articuladas com o Município

de Braga?

3.2 Qual é o resultado das medidas e das ações e que efeito tiveram na diminuição da poluição

do rio Este?

4. Nos últimos cinco anos, quantas entidades foram alvo de contraordenações por descargas

ilegais no rio Este?

4.1 Quais foram as entidades alvo de contraordenações?

4.2 Que consequências resultaram desses processos?

5. A APA tem monitorizado o estado ecológico e químico das massas de água do rio Este?

5.1 Em caso afirmativo, com que periodicidade são feitas recolhas de amostras, análises

ecológicas e químicas?

5.2 Quais são os resultados das ações de monitorização?

6. Que medidas prevê o Governo adotar para evitar que se repitam descargas poluentes no rio

Este?

Palácio de São Bento, 13 de outubro de 2020

Deputado(a)s

JOSÉ MARIA CARDOSO(BE)

ALEXANDRA VIEIRA(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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