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Assunto: Milhares de peixes mortos a montante do Cais da Ribeira, em Ovar 

Destinatário: Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda detetou uma enorme mortalidade de peixes a montante do Cais Ribeira, em Ovar. 

Milhares de peixes, que a população identifica como sendo taínhas, encontram-se numa ribeira que desagua no 

local conhecido como Cais da Ribeira. A população considera que o foco de contaminação seja a Águas da 

Região de Aveiro (AdRA). A população alerta que esta situação se tem sido recorrente nos últimos dez anos. 

Fonte oficial da AdRA admitiu que ocorreram duas avarias consecutivas na estação elevatória do Cais da 

Ribeira. A empresa disse que substituiu o equipamento. A empresa explicou ainda que as avarias devem-se à 

natureza do esgoto recolhido, que na sua maior parte é de origem industrial, e que nos dias das avarias 

apresentava resíduos sólidos de dimensão invulgar para a rede de saneamento. O incidente foi comunicado à 

Agencia Portuguesa do Ambiente. 

O facto dos resíduos em causa serem de origem industrial levanta maiores preocupações sobre os poluentes 

envolvidos. 

Para ilustrar a situação enviamos uma fotografia em anexo, recolhida no local. 

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, 

Ordenamento do Território e Energia, as seguintes perguntas: 

1. O Ministério tem conhecimento desta situação? 

2. Dado que o foco de contaminação está identificado e admitido pela própria AdRA, que medidas vai o 

Ministério e as entidades competentes tomar para avaliar as instalações? 

3. Que medidas vai o Ministério tomar para limpar a área afetada, responsabilizar o poluidor e garantir que 

esta situação não se repete no futuro? 

Palácio de São Bento, 3 de março de 2015. 
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        Pedro Filipe Soares 


