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Assunto: Descargas poluentes na Zona Industrial de Cesar

Destinatário: Ministro do Ambiente e da Ação Climática

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que no final do passado dia 24 de fevereiro
ocorreu uma descarga poluente numa linha de água junto à zona industrial da freguesia de
Cesar, concelho de Oliveira de Azeméis.
Esta descarga era constituída por uma espécie de pasta escura e pegajosa. Urge pois, que
as autoridades inspecionem o local e procedam a uma rigorosa investigação para detectar a
causa desta descarga e por conseguinte o infractor.
Em pleno século XXI, torna-se incompreensível que ainda ocorram atentados ambientais
como o que sucedeu nestas linhas de águas na freguesia de Cesar.
Uma vez mais se confirma a necessidade de limpar as linhas de água existentes no
concelho de Oliveira de Azeméis para melhor detetar a proveniência destas descargas
poluentes.
Esta situação revela que é necessário dotar o Serviço de Proteção da Natureza e do
Ambiente (SEPNA), no concelho de Oliveira de Azeméis de mais meios humanos e
logísticos, não só para mais rápido intervir e proceder às investigações necessárias, mas
também uma maior presença no terreno irá dissuadir os potenciais prevaricadores.
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 Ministro do Ambiente e da Ação Climática as seguintes perguntas:
1. Tem o governo conhecimento desta situação?

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

2. Sabe o governo informar se o SEPNA recolheu amostras destas descargas? Se
sim, quais os resultados laboratoriais? E se foi possível detetar o infractor?
Palácio de São Bento, 07 de março de 2021.
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