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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0547/2011 apresentada por Manuel R. Silva, de nacionalidade 
portuguesa, sobre alegados danos ambientais em Carriço, Guia, Pombal, 
Portugal

1. Síntese da petição

O peticionário afirma que fatores diversos estão a danificar o meio ambiente em Carriço, 
Guia, Pombal, Portugal: as fábricas de celulose Soporcel e CELBI, o armazenamento de gás, 
a extração de areia e caulino, e aviários, assim como a exploração de reservas subterrâneas de 
água pelas fábricas de celulose para armazenamento de gás e consumo humano. Esta situação 
afeta poços e pequenas captações de água, algumas ribeiras da região em lugares como Olhos 
de Água e Ribeira da Bajouca, assim como o lago de Ervedeira. O peticionário considera que 
este método de obtenção de água provoca danos irreversíveis ao meio ambiente, quando seria 
bem mais fácil, além de menos prejudicial do ponto de vista do ambiente, recorrer às reservas 
de água das barragens. 

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 19 de setembro de 2011, tendo a Comissão sido instada a prestar 
informações (n.º 6 do artigo 202.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 16 de março de 2012.

Em conformidade com a legislação da UE relativa à água, os Estados-Membros são instados a 
proteger as águas subterrâneas da poluição química, a preservar o seu estado do ponto de vista 
quantitativo contra a captação excessiva, a conseguir um bom estado até 2015 e a evitar que a 
sua deterioração no período intermédio.

No que diz respeito à captação excessiva, as disposições relevantes podem ser encontradas no 
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n.º 2.1.2 do anexo V da Diretiva-Quadro relativa à água (a seguir designada por DQA)1 que 
tem a seguinte redação: 

«O nível da água na massa de águas subterrâneas é tal que os recursos hídricos subterrâneos 
disponíveis não são ultrapassados pela taxa média anual de captação a longo prazo. Assim, os 
níveis freáticos não estão sujeitos a alterações antropogénicas que possam: impedir que sejam 
alcançados os objetivos ambientais especificados nos termos do artigo 4.º para as águas de 
superfície que lhe estão associadas (ou) deteriorar significativamente o estado dessas águas 
(ou) provocar danos significativos nos ecossistemas terrestres diretamente dependentes do 
aquífero».

As ferramentas para alcançar os objetivos supramencionados são os Planos de Gestão de 
Bacias Hidrográficas, que tiveram de ser adotados em dezembro de 2009 pelos programas de 
monitorização (artigo 13.º da DQA), sendo que os programas de medição já deveriam estar 
implementados para cada região hidrográfica e são da responsabilidade dos respetivos 
Estados-Membros. Os programas de monitorização em especial tiveram de ficar operacionais 
até ao fim de 2006, ao passo que os programas de medição, a implementar em dezembro de 
2009, deverão ficar operacionais até ao fim de 2012.

Entretanto, os Estados-Membros são obrigados de respeitar o princípio de não deterioração ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 4.º da DQA. Qualquer exceção ao princípio da não deterioração 
devido a de novas modificações deve ser justificada por razões imperiosas de interesse geral e 
satisfazer todas as condições previstas pelo n.º 7 do artigo 4º da DQA. 

O prazo para a adoção dos Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas (a seguir designados por 
PGBH) decorria até 22 de dezembro de 2009. Tendo em conta que Portugal adotou os seus 
PGBH na data referida, a Comissão instaurou recentemente um processo por infração e, em 
2011, decidiu levar o caso ao Tribunal de Justiça.

De acordo com a informação disponível, foi finalmente lançada uma consulta pública sobre o 
projeto de PGBH (conforme previsto na DQA) e o peticionário poderá aproveitar esta
oportunidade para manifestar as suas preocupações no tocante à massa de água mencionada 
na petição. Mais informações sobre as consultas públicas em curso podem ser encontradas 
em:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm

Conclusão

Como acima referido, a Comissão está a tomar as medidas necessárias para assegurar que 
Portugal adote e implemente os seus PGBH. A Comissão está atualmente a avaliar os 
relatórios sobre PGBH comunicados pelos Estados-Membros. Irá avaliar os planos 
portugueses assim que tiverem sido adotados e transmitidos à Comissão.
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