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Assunto: Deposição ilegal de resíduos na freguesia de Laúndos, Póvoa de Varzim

Destinatário: Ministro do Ambiente e Ação Climática

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou conhecimento da deposição ilegal de vários
tipos de resíduos, numa zona de mato, junto à rua dos Crescêncios, na freguesia de Laúndos,
no concelho da Póvoa de Varzim
Segundo as denúncias, são vários os tipos de resíduos depositados neste local, entulho de
obras, colchões, roupas, louças de casa de banho, placas e restos de madeiras e restos de
telhas com amianto.
Este tipo de atentado ambiental não é novo, sendo recorrente observar entulho em terrenos
desocupados. Mas, segundo as denúncias, o depósito de resíduos tem aumentado de dia para
dia, ocupando cada vez mais espaços no terreno desocupado.
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera urgente identificar a exata proveniência
dos resíduos depositados nesta zona próxima do aeródromo da Póvoa de Varzim e apurar
responsabilidades e atuar nos termos da lei. Acresce ainda a necessidade de se proceder à
despoluição do local de forma a possibilitar a plena fruição deste espaço na freguesia de
Laúndos.
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 – O Governo tem conhecimento da deposição ilegal de resíduos, junto à rua dos Crescêncios,
na freguesia de Laúndos, no concelho da Póvoa de Varzim?
2 – As entidades competentes, incluindo o SEPNA da GNR, foram notificadas da deposição
ilegal de resíduos aqui exposta?
2.1 – Em caso afirmativo, foram realizadas ações inspetivas?
2.2 – Quais foram as consequências e as conclusões das ações inspetivas?
3 – Que medidas prevê o Governo adotar para evitar que se repitam este tipo de ocorrências?
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