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PERGUNTA Número       /XIV
(     .ª)

Assunto:  Campos agrícolas e  linhas de água de três freguesias de Guimarães afetadas por  descargas

poluentes de pedreira

Destinatário: Ministro do Ambiente e da Ação Climática

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Persistem as descargas poluentes em Guimarães provenientes da pedreira da empresa Britaminho – Granitos e

Britas do Minho, Lda, situada na freguesia de Gonça, Guimarães. No dia 26 de janeiro, o Serviço de Proteção

da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR autuou a empresa pela terceira vez em dois meses. 

O motivo voltou a ser uma descarga de efluentes com lamas e resíduos de pedra. A descarga teve início no dia

22 de janeiro e durou quatro dias, poluindo campos agrícolas e linhas de água das freguesias de Gonça, Souto

Santa Maria e Donim, no concelho de Guimarães.

O Bloco de Esquerda já havia denunciado, em pergunta escrita dirigida ao ministro do Ambiente e da Ação

Climática no dia 4 de janeiro (Pergunta 858/XIV/2), descargas poluentes da empresa Britaminho ocorridas nos

dias 11, 13 e 14 de dezembro de 2020. Até à presente data, o Bloco de Esquerda não obteve qualquer reposta

do Governo.

A poluição de campos e afluentes do rio Ave por efluentes de pedreiras é um problema recorrente no concelho

de Guimarães. É inaceitável que 6 anos após a criação do plano de ação para a despoluição do rio Ave, as

descargas poluentes persistam, muitas vezes perpetradas por entidades reincidentes.

As descargas poluentes afetam não só a biodiversidade e os habitats ribeirinhos, mas também os campos

agrícolas e a qualidade da água do rio Ave que abastece milhares de pessoas residentes no concelho de

Guimarães.

O Bloco de Esquerda considera urgente que as entidades competentes atuem nos termos da lei,  apurem

responsabilidades e adotem as medidas necessárias para evitar que seja posta em causa a biodiversidade, a

qualidade da água e dos solos, bem como o bem-estar e a qualidade de vida da população do concelho de

Guimarães.

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 Ministro do Ambiente e Ação Climática, as
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seguintes perguntas:

1. Quantos  autos  de  notícia  foram  levantados  pelas  autoridades  à  empresa  Britaminho  por  descargas

poluentes nos últimos 5 anos?

2. Identificou  o  Governo  outras  entidades  responsáveis  por  descargas  poluentes  recentes  nos  campos

agrícolas e linhas de água nas freguesias de Gonça, Souto Santa Maria e Donim?

2.1.  Se sim, quais?

3. Dados os reiterados episódios de descargas poluentes perpetradas pela empresa Britaminho, considera o

Governo suspender a atividade da pedreira até que estejam reunidas todas as condições que asseguram a

erradicação dos episódios de poluição?

4. Que medidas vai o Governo tomar para que sejam despoluídos os campos agrícolas e as linhas de água

das freguesias afetadas?

5. Que medidas vai o Governo adotar para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro?

Assembleia da República, 28 de janeiro de 2021

O deputado e as deputadas,

José Maria Cardoso,

Alexandra Vieira,

Maria Manuel Rola


