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O Municipio de Nisa exige medidas de Combate à Poluição do Rio Tejo 

 
O Municipio de Nisa informa que enviou, no início do mês de Novembro, um ofício 

dirigido ao Ministro do Ambiente, Eng.º João Pedro Matos Fernandes, alertando para 

a necessidade de se proceder à construção de uma solução válida, duradoura e 

sustentável para elevar o Rio Tejo, a RIO VIVO e VIVIDO! E exigindo medidas 

efetivas de combate à Poluição do Rio Tejo. 

Houve no entanto, por parte do Municipio, ações de recolha de peixes mortos, junto 

à Central Hidroelectrica da Velada (São Matias). 

Como referimos nessa missiva dirigida ao Srº Ministro do Ambiente, reafirmamos 

que o concelho de Nisa segue políticas Municipais, bem definidas e esplanadas no 

Plano Diretor Municipal (PDM), estrategicamente assente num forte pendor de 

sustentabilidade ambiental, predominantemente na preservação e requalificação dos 

recursos hídricos e hidrominerais, e na valorização do território e das suas gentes.  

“Face ao exposto e pela importância deste relevante recurso hídrico para o 

desenvolvimento sustentável do nosso concelho, o mesmo não se coaduna com os 

mais recentes focos de elevada carga de poluição – crime ambiental (previsto no 

código Penal artº 278 e 279), que está a afetar o Rio Tejo, principalmente a jusante 

de Vila Velha de Rodão, a qual tem provocado uma mortandade elevada de peixes 

(achigã, carpa, barbo, boga, lagostins entre outros), exterminando por completo todo 

o ecossistema do leito do rio, principalmente neste percurso, influenciando 

decisivamente toda uma comunidade e o seu modo de vida.” 

O Municipio de Nisa, tudo tem feito no sentido de identificar, denunciar e encontrar 

as soluções necessárias para a resolução deste contínuo e persistente crime 

ambiental, provocado por agentes poluidores e prevaricadores, que a persistir desta 

forma e com esta intensidade, influenciarão decisivamente os projetos de toda a 

nossa estratégia municipal que assenta em dinâmicas de sustentabilidade, aliadas a 
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uma forte valorização do território e das comunidades ribeirinhas, nomeadamente as 

freguesias de Santana, São Matias (Velada) e Amieira do Tejo. 

Exigimos e defendemos, junto das autoridades competentes, medidas realmente 

efetivas e duradouras de combate à grave poluição que afeta o Rio Tejo, porque a 

sustentabilidade do nosso território e das comunidades que nele habitam, só se 

coaduna com um rio vivido e com vida, em toda a sua plenitude. 
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