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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em resposta à Pergunta n.º 427/XIV/2, de 30 de outubro de 2020, do Grupo Parlamentar do

Bloco de Esquerda, a propósito da construção de uma nova barragem no rio Ocreza, o

Ministério do Ambiente e da Ação Climática evitou responder a cada uma das questões

formuladas pelas deputadas Maria Manuel Rola e Fabíola Cardoso e pelo deputado Ricardo

Vicente.

O Governo adiantou, no entanto, a respeito da regularização sazonal dos caudais do rio Tejo,

que “uma das soluções a estudar passa pelo aproveitamento do rio Ocreza, sem prejuízo do

estudo de outras, privilegiando as soluções, cujo custo benefício (económico, ambiental e social)

seja o mais equilibrado.” Importa conhecer quais são as restantes “soluções” que se encontram

em estudo pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para “efeitos do aumento da resiliência

ecológica do rio Tejo”.

A informação transmitida pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática também não revela a

data prevista para a conclusão do estudo sobre o aproveitamento do rio Ocreza e quando estará

disponível para consulta informação sobre a matéria. Como tal, o Grupo Parlamentar do Bloco

de Esquerda volta a solicitar esta informação.

Este Grupo Parlamentar reitera ainda a solicitação de resposta às questões colocadas na

Pergunta n.º 427/XIV/2 a respeito do estudo lançado pela Direção-Geral de Agricultura e

Desenvolvimento Rural (DGADR) a 27 de outubro de 2020, para “avaliar o potencial hídrico e

hidroagrícola do Vale do Tejo e Oeste através do regadio, com a captação, armazenamento,

transporte e distribuição de água, com a delimitação de regiões potencialmente irrigáveis, e

análise dos impactes sócio-económicos e ambientais”; do Plano Nacional de Investimentos

2030; e do objetivo comunitário de renaturalização de 25 mil quilómetros de rios até 2030.

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:



A que outras “soluções” em estudo para “efeitos do aumento da resiliência ecológica do rio

Tejo” se refere o Governo na resposta à Pergunta n.º 427/XIV/2, de 5 de novembro de 2020,

do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda?

1.

Em que data prevê o Governo que esteja concluído o estudo sobre o aproveitamento do rio

Ocreza? Quando estará disponível informação detalhada sobre esta matéria?

2.

Como se relaciona a construção de uma nova barragem no rio Ocreza com o projeto de

regadio para o Vale do Tejo e Oeste sobre o qual recai o estudo lançado a concurso pela

DGADR, a 27 de outubro de 2020?

3.

No Plano Nacional de Investimentos 2030, o Governo atribui 750 milhões de euros a dois

projetos/programas de regadios. Quais são esses projetos/programas?

4.

Como pretende o Governo compatibilizar o objetivo comunitário de renaturalização de 25 mil

quilómetros de rios até 2030 – através da remoção de barragens e açudes – com a

construção de mais barreiras nos rios da bacia hidrográfica do Tejo?

5.

Palácio de São Bento, 17 de abril de 2021

Deputado(a)s

MARIA MANUEL ROLA(BE)

FABÍOLA CARDOSO(BE)

RICARDO VICENTE(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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