
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 tomou conhecimento da deposição ilegal de vários

tipos de resíduos numa propriedade entre a estrada municipal 526-1 e o caminho da Bouça

Nova, no lugar de Zebres, em Orbacém, na União de Freguesias de Gondar e Orbacém, no

concelho de Caminha.

Segundo a população e as denúncias que recebemos, estão depositados vários os tipos de

resíduos na propriedade junto ao rio Zebres, entulho de obras, louças de casa de banho,

eletrodoméstico, placas e restos de madeiras. Este atentado ambiental, depositado por dezenas

de camiões, segundo a população o entulho está colocado numa ravina muito próxima do ribeiro

de Zebres e onde algumas pedras já caíram no caminho. O entulho está seguro,

provisoriamente, por pequenas árvores, que o sustém e o perigo de derrocada até ao caminho

da Bouça Nova e ribeiro de Zebres é eminente, como se pode verificar nas fotos

(https://drive.google.com/drive/folders/1qzB7n5zzLOszPA3BL5LpAmFVtWrrPuuD?usp=share_lin

k) .

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera urgente identificar a proveniência exata

dos resíduos depositados em local sem qualquer licença para o efeito, apurar responsabilidades

e atuar nos termos da lei. Acresce ainda a necessidade de proceder à despoluição do local de

forma a possibilitar a plena fruição de um ambiente sadio neste local.

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 ao caminho da Bouça

Nova, em Zedes, Orbacém, no concelho de Caminha?

2 – As entidades competentes, incluindo o SEPNA da GNR, foram notificadas desta deposição

ilegal de resíduos?

2.1 – Em caso afirmativo, foram realizadas ações inspetivas?
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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?

4 – Vai o Governo articular com a Câmara Municipal de Caminha para a remoção imediata do

entulho?

Palácio de São Bento, 15 de novembro de 2022

Deputado(a)s

PEDRO FILIPE SOARES(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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