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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Descarga no rio Ul polui a Praia Fluvial da Mámoa, Milheirós de Poiares 

Destinatário: Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

 

Uma descarga poluente efetuada por uma fábrica de tintas localizada em Romariz, concelho de Santa Maria da 

Feira, poluiu por completo o rio Ul. 

A descarga tingiu e empestou a água do rio, alastrando pelo percurso de água até à praia fluvial da Mámoa, na 

freguesia de Milheirós de Poiares. 

Ao que se sabe, a empresa em questão assumiu de imediato a culpa da situação, alegando que houve o 

rebentamento de um tubo. Não podemos, no entanto, deixar de notar que esta não é a primeira vez que tal 

sucede. Já em 2007 o Bloco de Esquerda denunciou uma descarga neste mesmo local. 

Para além dos impactos ambientais óbvios que resultam destas situações, há ainda a questão da poluição da 

zona da praia fluvial que é uma zona de recreio frequentada por várias pessoas ao longo de todo o ano.  

Para o Bloco de Esquerda é necessário que depois de mais este caso de descarga poluente se garantam duas 

coisas: a primeira, que episódios destes não se repetem; segundo, que a qualidade da água da zona da praia 

fluvial é boa e permite que esta seja uma zona balnear. 

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 Governo teve conhecimento desta descarga poluente? 

2. Que meios foram acionados e que ações foram tomadas para combater a poluição decorrente das 

descargas e suas consequências? 

3. Que fará o Governo para que esta situação não aconteça novamente, tendo em conta que este não é o 

primeiro episódio de descarga poluente nesta zona? 

4. Proceder-se-á a análises à qualidade da água na praia fluvial da Mámoa para garantir que a mesma 

pode ser utilizada como zona balnear sem qualquer risco para os utentes? 
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Palácio de São Bento, 08 de janeiro de 2015. 

 

O deputado 


