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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Os episódios de poluição na bacia hidrográfica do Ave são frequentes. Ao longo do tempo, as

sucessivas descargas poluidoras têm provocado a degradação acentuada da qualidade da água

do rio Ave e dos seus afluentes.

O Bloco de Esquerda teve conhecimento de mais um atentado ambiental. Na freguesia de Souto

Santa Maria, concelho de Guimarães, a água da Ribeira de Ribeiral corria de cor branca no dia

11 de dezembro, situação que se repetiu nos dias 13 e 14 de dezembro.

De acordo com declarações prestadas pela população à comunicação social, estes episódios

são frequentes e acontecem, normalmente, em dias de chuva e ao fim de semana. O presidente

da Junta da União das Freguesias de Souto Sta. Maria, Souto S. Salvador e Gondomar, Manuel

Alves Cardoso, também reconhece a repetição frequente destes casos e responsabiliza a

pedreira da Britaminho - Granitos e Britas do Minho, Lda. O autarca refere que já fez várias

denúncias, mas as autoridades não atuam.

O Bloco de Esquerda entende que as reclamações da população devem ser ouvidas e que as

reivindicações por cursos de água limpos e saudáveis são justas e devem ser atendidas. É

urgente a identificação dos focos de poluição, a limpeza dos cursos de água e a reposição das

condições naturais do ecossistema. Ao mesmo tempo, é necessário atuar nos termos da lei e

penalizar os responsáveis por estes episódios poluentes de forma a evitar que se repitam.

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

Ministério do Ambiente e da Ação Climática, as seguintes perguntas:

Tem o Governo conhecimento desta situação?1.

Foi realizada alguma investigação ao possível foco da poluição na pedreira Britaminho, ou

outras unidades industriais e habitacionais localizadas nas margens da ribeira de Ribeiral?

2.

Quantos casos de poluição foram registados nos últimos anos pelas autoridades inspetivas e3.



quais as consequências para os prevaricadores?

Que medidas vai o Ministério tomar para identificar entidades poluidoras, responsabilizá-las,

cessar os focos de poluição e devolver as condições naturais ao ecossistema?

4.

Palácio de São Bento, 4 de janeiro de 2021
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