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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Descargas ilegais nas ribeiras de Fiães, rio Uíma. 

 
Destinatário: Ministério do Ambiente e da Transição Energética 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Infelizmente são recorrentes os atentados ambientais nas ribeiras de Fiães que 

alimentam o rio Uíma, na freguesia de Fiães em Santa Maria da Feira. Apesar de 

recentemente as autoridades terem realizado alguma fiscalização, os crimes ambientais 

prosseguem lamentavelmente! 

Hoje de manhã, dia 27 de fevereiro, as águas da ribeira ficaram novamente escurecidas, 

desta vez com a coloração e o odor típico das águas de cozedura de cortiça. Tudo indica que 

ocorreu uma descarga ilegal por parte de alguma empresa nas proximidades que se dedica à 

transformação de cortiça. 

Esta situação revela por parte de quem pratica este tipo de crimes, uma desfaçatez típica 

dos que acham que o crime compensa! Atentados ambientais como este, nitidamente 

destroem a qualidade dos recursos hídricos do nosso planeta. 

Em pleno seculo XXI, é intolerável que ainda existam empresas com empresários na sua 

direção tão insensíveis. Pessoas que consideram que poluir as ribeiras, como esta de Fiães 

que alimenta o rio Uíma, é uma normalidade. Estes comportamentos demonstram uma visão 

desadequada da realidade em que vivemos e uma incapacidade em se adaptar à vivência 

em sociedade. 

Estes constantes atentados ambientais são de uma gravidade extrema, tendo como 

consequência uma maior contaminação do rio Uíma que, a continuarem, certamente matarão 

muita da fauna e flora lá existentes. 
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O combate à poluição das linhas de água é por isso determinante para a proteção do 

ambiente. Urge penalizar os infratores de forma célere e exemplar para evitar e desencorajar 

novas descargas poluentes. 

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 Ministério do 

Ambiente e da Transição Energética as seguintes perguntas: 

1. O ministério tem conhecimento da existência de uma descarga ilegal e poluente nas 

ribeiras que alimentam o rio Uíma, na freguesia de Fiães em Santa Maria da Feira, hoje 

dia 27 de fevereiro? 

2. Que medidas pretende implementar o ministério para que estes tipos de crimes 

ambientais cessem nas ribeiras que alimentam o rio Uíma, na freguesia de Fiães em 

Santa Maria da Feira? 

3. Sabe informar o governo, se as autoridades têm fiscalizado e detetado nos últimos 

dois meses descargas poluentes nas ribeiras que alimentam o rio Uíma, na freguesia de 

Fiães em Santa Maria da Feira? 

4. Face aos recorrentes atentados ambientais nas ribeiras que alimentam o rio Uíma, na 

freguesia de Fiães em Santa Maria da Feira, tem o governo previstas ações 

fiscalizadoras de maior proximidade e com mais meios humanos para dissuadir os 

prevaricadores? 

Palácio de São Bento, 27 de fevereiro de 2019. 

 

Os deputados 

Moisés Ferreira 

Nélson Peralta  

 

 

 

 

 


