
 

A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A  

 

 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Descarga poluente em linha de água na cidade de Santa Maria da Feira 

Destinatário: Ministério do Ambiente e da Ação Climática 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que ocorreu no dia 23 de junho uma descarga poluente numa linha 

de água que recebe as águas pluviais provenientes da urbanização de Santo André, na cidade de Santa 

Maria da Feira  

O Bloco foi alertado por vários cidadãos que residem nas redondezas para mais este atentado ambiental. 

Uma vez mais se confirma a necessidade de limpar as linhas de água existentes no concelho de Santa 

Maria da Feira para melhor detetar a proveniência destas descargas poluentes. 

Fomos também informados que houve um cidadão que de imediato contactou o Serviço de Proteção da 

Natureza e do Ambiente (SEPNA), do posto da GNR de Santa Maria da Feira, mas foi aconselhado a ligar 

no dia seguinte porque, segundo informaram, naquele dia não havia elementos do SEPNA no posto da GNR 

disponíveis para se decolarem ao local. 

Esta situação revela a escassez de meios humanos do SEPNA no concelho mais populoso do distrito de 

Aveiro. Estas descargas ao fim do dia demonstram que os prevaricadores percebem a que horas podem 

cometer o crime para ser quase impossível a sua detecção.  

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: 

1. Tem o governo conhecimento desta situação? 

2. Tendo em conta o descrito vai o Governo reforçar o Posto da GNR de Santa Maria da Feira com 

mais recursos humanos para fazer face às necessidades que existem neste território? 

3. Que medidas pretende desenvolver o governo para rapidamente detetar os infratores deste atentado 

ambiental? 

Palácio de São Bento, 25 de junho de 2020. 
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Os deputados 

Moisés Ferreira 

Nelson Peralta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


