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Assunto: Descargas poluentes na ribeira de Tabuaças, em Vieira do Minho
Destinatário: Ministro do Ambiente e Ação Climática
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A ribeira de Tabuaças, no concelho de Vieira do Minho, é um afluente do rio Ave e passa pela zonas da Atafona,
Eira Vedra, Parque dos Moinhos, Parque de Campismo e desagua na barragem do Ermal.
O Bloco de Esquerda teve conhecimento de uma descarga poluente que tingiu de branco a ribeira de Tabuaças
no dia 8 de outubro. De acordo com a comunicação social local, que registou o episódio em vídeo
(https://youtu.be/y0wlqAoqNKU), a descarga deu-se entre a Central de Camionagem de Vieira do Minho e a
Escola Básica Domingos de Abreu.
O SEPNA da GNR e a Polícia Municipal de Vieira do Minho estiveram no local e tomaram conta da ocorrência.
O Bloco de Esquerda entende que é necessário a identificação e eliminação dos focos poluidores, a punição dos
prevaricadores e a limpeza e restituição das condições naturais da ribeira de forma a proteger a biodiversidade.
A existência de um parque de lazer e de campismo junto à ribeira exige também a monitorização da qualidade
da água para e assegurar que não há perigos para a saúde pública.
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
Ação Climática, as seguintes perguntas:
1. Tem o Governo conhecimento desta situação?
2. Que medidas vai o Ministério do Ambiente e da Ação Climática tomar para garantir a identificação das
entidades poluidoras, a sua responsabilização, a cessação dos focos poluidores e a despoluição da linha de
água afetada?
3. Que medidas o Ministério do Ambiente e da Ação Climática assumiu ou vai assumir, eventualmente em
articulação com o Município de Vieira do Minho, para pôr cobro às descargas poluidoras e garantir a boa
qualidade da ribeira de Tabuaças?
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