
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 Ribeiro dos Amiais, afluente do Rio Cávado, nasce nas proximidades da cidade de Barcelos.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem recebido várias denúncias e notícias de

descargas ilegais neste ribeiro. Porém, e apesar de notícias de dezenas de infrações, apelos da

população e dos órgãos locais, e de algumas intervenções do SEPNA, a situação parece

continuar na mesma e a origem das descargas continua por identificar e os infratores

permanecem impunes.

Nesta semana foi observada e filmada, mais uma vez, uma situação de descargas poluentes

para o ribeiro, junto ao lugar de Medros, na freguesia de Barcelinhos, concelho de Barcelos, que

indignou, mas não surpreendeu, as populações que testemunharam mais este atentado

ambiental (fotos e vídeo podem ser acedidos através da seguinte hiperligação:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1359535350869723&set=pcb.1337863126362743&ty

pe=3&theater&ifg=1).

Esta situação inadmissível dura há demasiado tempo e parece estar sem fim à vista. As

populações estão, e com razão, cada vez mais indignadas com a frequência e magnitude destes

atentados ambientais, sem que pareça haver uma ação eficaz das autoridades, da Agência

Portuguesa do Ambiente (APA), e da Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARHN),

troço do rio onde se têm verificado estas descargas, para que estes atentados ambientais não

se repitam e sem que os autores sejam devidamente responsabilizados. Acrescentamos que o

Presidente da Junta de Freguesia de Barcelinhos, afirmou publicamente que a descarga provém

da freguesia de Carvalhal e já foi alvo de várias denúncias.

O facto é que os episódios de descargas poluentes persistem e desconhecem-se ações

concretas das autoridades para colocar cobro a esta situação que se tornou recorrente.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o
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Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério do Ambiente e da Transição Energética, as seguintes perguntas:

Foram já identificados os focos de poluição que têm vindo a afetar o Ribeiro dos Amiais,

afluente do Rio Cávado?

1.

Que diligências foram tomadas para responsabilizar os autores destas descargas ilegais?2.

A APA tem algum plano articulado com a Câmara Municipal de Barcelos, com a Junta de

Freguesia de Barcelinhos e com a GNR/SEPNA para identificar e resolver os problemas de

poluição que continuam a degradar o Ribeiro dos Amiais e que contribuem para a poluição na

bacia hidrográfica do Cávado?

3.

Palácio de São Bento, 24 de julho de 2019

Deputado(a)s

PEDRO 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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