
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 

Os rios no distrito de Castelo Branco, em particular o Tejo e Ponsul, têm

demonstrado grande fragilidade do ponto de vista ambiental. Os problemas de

poluição e de perda de qualidade da água têm vindo a agravar-se. As recentes

descargas que diminuiram drasticamente os seus caudais demonstrando as

consequências de uma gestão concentrada na obtenção de lucro nas barragens

de produção energética e de um desajustamento dos acordos internacionais

para atender aos problemas ambientais.

Uma parte significativa do leito do Rio Ponsul encontra-se coberto por uma

planta invasora com particular impacto a jusante da ponte junto à localidade de

Lentiscais, freguesia de Castelo Branco. As preocupações com o equilíbrio

ambiental dos rios agravam-se e num equilíbrio ecológico frágil, devido a esta

situação temem-se danos irreparáveis na fauna e flora desta zona.

O PCP tem vindo a afirmar que só com meios do Estado se pode garantir o

cumprimento de caudais que preservem o equilíbrio dos ecossistemas e a

biodiversidade, a medição da qualidade da água dos rios e albufeiras, a

realização de ações de fiscalização e inspetivas regulares que permitam

identificar os focos de poluição. É, assim, necessário reforçar os meios

humanos e técnicos das autoridades e entidades com responsabilidades em

questões ambientais. Só com meios do Estado se pode garantir a gestão

pública da água e que este bem não é gerido como um negócio.

Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao

Governo que por intermédio do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, nos

sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

1. O Governo avaliou a origem da situação descrita no Rio Ponsul e quais as



consequências para o ecossistema?

2. Que meios têm vindo a alocar para avaliar e intervir sobre a situação? Está

previsto um reforço de meios para combater o problema? Que meios vai alocar

para monitorizar, acompanhar a situação?

Palácio de São Bento, 11 de maio de 2020

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

ALMA RIVERA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: XIV
	txtSessaoPergunta[0]: 1

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Sobre o rio Ponsul no distrito de Castelo Branco
	txtDestinatario[0]: Ministro do Ambiente e  Ação Climática

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2020-05-11T18:48:52+0100
	Paula Santos (Assinatura Qualificada)


		2020-05-11T18:49:48+0100
	Unknown signer a412bcdceab719fce1565e2c5ec42dc3ccbc4b2e




