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Assunto: Descarga de esgoto directamente para o rio Cáster em pleno centro da Cidade de Santa 

Maria da Feira 

Destinatário: Ministro do Ambiente e da Ação Climática 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A 13 de agosto o rio Cáster sofreu uma descarga ilegal de esgoto. A situação deu-se em plena luz do dia 

e no centro da cidade de Santa Maria da Feira e foi observada por várias pessoas, tendo sido igualmente 

registada num vídeo que tem percorrido as redes sociais. 

Infelizmente é recorrente ao longo dos últimos anos, a existência de várias descargas poluentes para o 

Rio Cáster em Santa Maria da Feira. Estranhamente os infratores nunca são detetados e, por 

conseguinte, responsabilizados. Assim, estes crimes ambientais repetem-se de forma cíclica, deixando 

este rio permanentemente poluído. 

O combate aos crimes ambientais não pode ser descurado, muito menos minimizado ou normalizado, 

como alguns atores políticos o fazem. 

Devido aos frequentes atropelos ambientais que ocorrem no rio Cáster, urge por parte do governo a 

adoção de medidas robustas capazes de combater todo e qualquer foco poluidor.  

 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 - As entidades competentes na fiscalização da área do ambiente têm conhecimento desta situação? 

2 – Que medidas vai o governo implementar para verificar a origem destas descargas poluentes que 

infelizmente se repetem ao longo dos últimos anos? 

 3- Que medidas vão ser implementadas para colocar um fim a estas descargas poluidoras? 
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Os deputados, 

      Nelson Peralta e Moisés Ferreira 


