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☒ PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Descargas poluentes no rio Cáster em Ovar 

Destinatário: Ministério do Ambiente e da Ação Climática 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O rio Cáster é um dos ex-libris do concelho de Ovar, no entanto é sistematicamente alvo de vários atentados 

ambientais.  

A falta de limpeza das margens deste rio dificulta de forma irremediável a deteção de muitos dos focos 

poluidores e, por conseguinte, dos infratores, que na maioria das vezes não são encontrados, continuando 

impunes.   

Chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que na passada semana vários populares detetaram uma 

descarga poluente no rio Cáster, na entrada do parque urbano da cidade de Ovar, junto à rotunda entre a Rua 

Dr. José Falcão e Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro. 

Existem várias fotos e um filme dessa descarga que terá sido efetuada através da rede de águas pluviais. 

Segundo relatos de populares esta situação é infelizmente recorrente e não têm sido adotadas medidas 

preventivas para evitar que situações como esta voltem a ocorrer. 

Urge pois que por parte do governo se adotem medidas urgentes e eficientes de combate e deteção dos 

autores destes atentados ambientais que infelizmente continuam a ocorrer no rio Cáster. 

Relembramos que o rio Cáster e as suas margens estão bastantes poluídas com lixo de várias proveniências. 

Para o BE, é necessária uma rápida intervenção das autoridades para a limpeza deste rio e das suas margens 

de forma a prevenir novos focos de poluição. 

 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. O Governo teve conhecimento das descargas poluentes realizadas no Rio Cáster? 

2. Que medidas o SEPNA/GNR ou outra entidade competente já realizaram para avaliar as descargas e 

procurar os focos poluentes? 
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3. Que medidas serão adotadas para eliminar ou prevenir estes novos episódios poluentes? 

Palácio de São Bento, 14 de julho de 2020. 

 

Os deputados 

Nelson Peralta e Moisés Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


